


COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA-CEPLAC 

órgão vinculado ao Ministério da Agricultura , Brasil 

Presidente: Nestor Jost, Mjnistro da Agriculttda ; Vice·Presidente: Carlos Vincava, Diretor 
da CACEX; Secretário-Ger.;I: José Haroldo Castro Vieira; Sccretário-Geral Adjunto: Emo 
Ruy de Miranda; Coordenador Técnico·Científico: Paulo de Tarso Alvim; Coordenador 
Regional: Líeio de Almeida Fontes. 

REVISTA THEOBROMA 

Publicação trimestral do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC) da CEPLAC. 

Chefe do CEPEC: João Manuel de Abreu ; Chefe Adjunto: Guillermo Enrique Smith Figueroa. 

Comissão de Editoração (COMED): Jorge Octávio Moreno, Coordenador; Ronald Alvim ; 
José Luiz Bezerra ; Antonio Henrique Mariano ; ArioV",i1do ~Ialos; Leda Góes Ribeiro ; Maria 
Bcrnadeth Machado Santana; G uiUormo Enrique Smith Figueroa. 

Editor: José Correia de Sales 

Composição: Ana Andrade, Neuza Lisboa, Humberto Fonseca e Odeth unes 

Diagramação e Montagem: Diana Lindo 

Assessores científicos: Selecionados pela COMED e relacionado no último número de cada 
volumo. 

Endereço paIa correspondência (address for correspondence) : Editor; Revista Theobrom.; 
Centro de Pesquisas do Cacau-CEPEC; Caixa Postal 7; 45.600, habuna, Bahia. Brasil. 

Tiragem: 2.000 exemplares 

Telex 0732157 CLRC BR. 

Tel. (073)211·2211 e (and) 211· 1422 

Revista Theobroma, v. I. n? I 
Ilhéus. Comissão Exccu tiva no Plano 
da Lavoura Cacaueira. 1971 

v. 22.5 cm 

1971 

I. Cacau Periódicos. l. Comissão Executiva do Pia· 
no da Lavoura Cacaueira, cd. 

o CDD 630.7405 



ISSN 0370 - 7962 

REVISTA THEOBROMA 

V. 14 Janeiro - março 1984 N.l 

---.---------------------------------------------------
CONTEÚDO 

Política editorial da Revista Theobroma (Revisado em 1982) I 

Recomposição florística do Parque Zoobotânico do Centro de Pesquisas 
do Cacau . E.N. Fernandes e s.e. da Vinha 1 

Influência da idade na distribuição do sistema radicular da pimenta·do. 
reino na Baltia, Brasil. J.V. Ramos, C.S. Moreira e R.N. dos Santos 27 

Influência da calagem e adubação na produção da seringueira no Sul da 
Bahla. E.L. Reis, c.J .L. de Santana e P. Cabala-Rosand 33 

Influência da aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio sobre o desen
volvimento da seringueira (Hevea brasiliensis Muell. AIg. ) no Sul da 

Bahia. E.L. Reis, L.F. da S. Souza e F. de A.F. de Meno 4S 

A biologia floral do cacaueiro : 2. Observações sobre a atividade explora-
tória das mosquinhas Forcipomy ia (em Inglês) . S. de J. Soria e R.K. 
Chaprnan S3 

Biologia do besouro do cacau Steirastoma breve (Sulzer) (Coleoptera, 
Cerambycidae). A.C. de B. Mendes e J. de J. da S. Garcia 61 

NOTAS 

Controle químico de Steirastoma breve (Sulzer) (Coleoptera, Ceramby· 
cidae), broca do caule do cacaueiro na Amazônia Brasileira. J. de J. da S. 
Garcia e A.C. de B. Mendes 69 

Schizophy /lum commulle como agente patogênico em sementes de dendê 
(E/aeis guineensis ) na Bama. J.L. Bezerra e D.P. de Oliveira 73 



REVISTA THEOBROMA 

V.14 January - March 1984 No. 1 

CONTENTS 

Editorial policy of Revista Theobroma (Revised 1982) I 

Floral recomposition of the Zoobotanical Park at the Cacao Research 
Center, Bahia, Brazil (in Portuguese). E.N. Fernandes and S.G. da Vinha 1 

Influence of age on the distribution of the root system of the pepper 
plant in Bahia, Brazil (in Portuguese). J.V. Ramos, C.s. Moreira and 
RN. dos Santos 27 

Effect of lime and NPK fertilizers on rubber yield in southern Bahia, 
Brazil (in Portuguese). E.L. dos Reis, C.J.L. de Santana and P. Cabala-
Round 33 

Effects of nitrogen, phosphorus and potassium addition on growth of 
rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) in southern Bahia (in Portu-
guese). E.L. Reis, L.F. da S. Souza and F. de A.F. de Mello 4S 

The floral biology of cacao: 2. Observations on foraging activity of Forci-
pomyia rnidges. S. de J. Soria and R.K. Chapman S3 

Biology of the cacao beetle Steirastoma breve (Sulzer) (Coleoptera, Ce-
rambycidae) (in Portuguese). A.C. de B. Mendes and J. de J. da S. Garcia 61 

NOTES 

Chernical controI of Steirastoma breve (Sulzer) (Coleoptera, Cerambici
dae), trunk borer of cacao tree in the Brazilian Arnazonia (in Portuguese). 
J. de J. da S. Garcia and A.C. de B. Mende. 

Schyzophyllumcommune as a pathogen in oil palm (E/aeis guineensis) 
seeds in Bahia, Brazil (in Portuguese). J.L. Dezena and D.P. de Oli
veira 

69 

73 



PoHtica Editorial da 
Revista ThllObroma 

(Revisado em 19821 

São aceitos para publicação artigos cientí
ficos, revisões bibliográficas de natureza críti
ca, notas científicas, recomendações de con
gressos e cartas ao editor sobre trabalhos pu
blicados na Revista Theobroma, red igidos em 
Português, Espanhol, Inglês ou Francês. Esses 
trabalhos devem ser inéditos c não devem ser 
submetidos a outro periód ico antes ou duran
te o processo de análise pela Comissão de 
Editoração da revista . Trabalhos apresentados 
em conferências, simpósios e reuniões cien
tíficas poderão ser aceitos para publicação, 
ocorrendo o mesmo com resultados apresenta
dos em teses ou divulgados preliminarmente, 
em forma sucinta, em informes ou relatórios 
técnicos. 

O original e uma cópia legíveis, acompa
nhados de quadros e figuras, deverão ser 
submetidos ao editor da revista, após a apro
vação pela Instituição que patrocinou a pes
quisa , no seguinte endereço: Revista Theobro
ma, Centro de Pesquisas do Cacau, Caixa 
Postal 7,45600, Itabuna, Barna, Brasil. 

O autor é responsável exclusivo pelos con
ceitos e opiniões emitidos no trabalho, mas à 
Comissão de Edi toração se reserva o direito 
de aceitar ou não o artigo recebido, bem co
mo submetê-lo ao seu corpo de assessores 
científicos. Quando necessário , o editor de
volverá o trabalho ao autor, juntamente com 
os comentários e sugestões apresentadas pelos 
assessores científicos. Aguardar-se-á o retomo 
do artigo corrigido e com as justificativas 
para não aceitação de alguma sugestão, pelo 
prazo máximo de até 6 meses. 

Antes da publicação, as provas do trabalho 
serão enviadas ao autor para revisão final , que 
deverá ser feita até 30 dias, contados a partir 
do envio das provas. Modificações nas provas 

Revista Theobroma 14(1). 1984 

só serão efetuadas se aprovadas pela Comissão 
de Editoração. Uma errata poderá ser incluída 
em número posterior para retificações que 
porventura se façam necessárias. 

Os custos de publicação do trabalho são 
cobertos pela Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira (CEPLAC). O autor que 
submeter o trabalho receberá um exemplar de 
cortesia e 50 separatas. Separatas adicionais 
poderão ser solicitadas pelo autor quando de
volver as provas corrigidas e custarão Cr $ 6,00 
por página impressa. Pedidos de separatas 
encaminhados posteriormente não serão aten
didos. 

O tempo necessário para publicação de um 
artigo técnico pode ser grandemente abrevia
do pelo autor, a começar pela preparação do 
original e atendimento em tempo às solicita
ções porventura feitas pelo editor. Sugere-se 
ainda aos colaboradores consultar um número 
recente da revista a fim de toma. conhecimen
to do estilo adotado. São transcritas a seguir 
algumas instruções e normas obedecidas pela 
Comissão de Editoração. 

Redação do trabalho. Redigir o artigo no 
passado impessoal, com clareza. concisão, coe
rência e exatidão para facilitar o seu julga
mento e revisão . 

Texto_ O artigo científico ou a revisão 
bi bliográfica não deve ter mais de 6.000 pa
lavras, excluindo resumo, abstract. literatura 
citada, quadros e figuras . A nota científica 
não deve exceder 1.500 palavras. A carta ao 
editor e recomendações de congressos não 
podem exceder 200 palavras. 

Estrutwa. O artigo e nota científica de
vem de preferênCia obedecer à seguinte 
estrutura : título completo, título abreviado, 

I 
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autor, resumo, abstract. inuodução. mate
rial e método. resultados, discussão, con
clusões, agradecimentos e literatura citada. 
Os resultados e discussão podem Ser fundidos, 
mas reoomenda-se que as oonclusões consti
tuam um capítulo à parte. sempre que possí
vel. Cada capítulo poderá ser dividido em 
suvcapítulos. Devido à sua pequena extensão. 

• • a nota previa pode ter alguns desses capltulos 
fundidos e. portanto, apresentar uma estrutu
ra diferente , mas deve sempre conter um re
sumo e abstrac!. A estrutura do artigo de revi
são fica a critério do autor, mas o resumo e 
abstract são também obrigatórios. 

O texto deve ser corrido, sem intercalação 
de quadros ou figuras, datilografado em espaço 
duplo, em papel branco de boa qualidade, não 
transparente, tamanho carta (28 x 21,5 cm). 
com margens de aproximadamente 3 cm em 
todos os lados. As linhas devem ser preferen
cialmente numeradas em todas as páginas. in
clusive cópias. começando sempre pelo nú
mero I em cada página . Aceita-se numeração 
manuscrita , desde que perfeitamente legível. 
A margem direita não precisa ser alinhada 
Qustificada). 

Todas as páginas. inclusive quadros e fi
guras devem ser numeradas no canto supe
rior direito e identificadas pelo nome do 
autor ao lado esquerdo superior. A existên
cia de página seguinte pode ser indicada 
colocando-se seu número no canto inferior 
direito. O autor pode pedir ao editor um mo
delo de artigo datilografado especialmente 
para a revista. 

Organização. Di spo r o trabalho na seguin
te ordem, oomeçando cada item em página 
separada: 

I . Capa - publicação a que se de stina, 
título completo do artigo, título abreviado , 
autor e respectivo endereço; 

2. Resumo com palavras-chave; 

3. Abstract com título e palavras-chave 
em Inglês; 

4. Texto; 

5. Agradecimentos; 

6. Literatura Citada. 
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7. Quadros (um em cada página); 

8. Legendas das figuras ; 

9. Figuras (uma em cada págiila). 

Título e autor. O título oompleto deve 
mostrar todos os aspectos importantes do tra
balho sem ultrapassar 25 palavras. O título 
abreviado não deve ultrapassar cinco palavras. 
O autor deve usar o nome e endereço com
pletos. 

Resumo e Abstract. Devem ser redigidos 
em um só parágrafo cada e informar a meto
dologia utilizada, resultados encontrados e 
conclusões tiradas. Não podem uluapassar 
200 palavras cada e devem apresentar sem
pre um grupo de palavras-chave para indexa
ção. Quando o texto for escrito em Inglês, o 
abstract deve ser traduzido para O Português ; 
quando em um <los outros u ês idiomas, o re
sumo deve ser traduzido para o Inglês; em 
todos os casos, o título e as palavras-chave 
devem ser traduzidos. 

Números. Utilizar o sistema métrico de
cimal . Evitar o uso de algarismos romanos. 
Não usar traço para substituir a preposição 
"3" entre dois números a não ser entre pa· 
rênteses e em quadros e figuras. Preferir 
frações decimais às ordinárias. 

Nomenclatura. Os binômios e trinômios 
latinos e autores devem ser escritos completos 
na primeira vez que são citados no resumo, 
abstract e texto . Nomes de marca reglsuada 
devem ser seguidos da letra ® e endereço do 
fabricante, se pouco conhecido. Variedades 
devem ser destacadas somente na primeira 
vez que aparecem no resumo , abstract e texto. 

Abreviaturas e siglas. Unidades de medida. 
fórmulas e expressões podem ser substi tuídas 
pelas respectivas abreviaturas e siglas, princi
palmente quando muito conhecidas, difíceis 
de escrever ou cansativas para ler. Quando 
desoonhecidas ou não encontradas em dicio
nários oomuns, devem ser escritas completas 
na primeira vez que aparecerem no resumo, 
abstract e texto . 

Notas de rodapé. Recomenda-se evitá-Ias. 
dando-se preferência a parênteses no texto. 
Quando ind ispensáveis (informações sobre o 
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artigo, patrocinador do trabalho, endereço do 
autor. referência inédita citada várias vezes 
no texto. restrição de responsabilXlade etc.), 
numerá-Ias no texto com algarismos arábicos. 

uleratWll citada. Consultar um número 
recente da revista . Solicita-se ao autor que 
compare cuidadosamente as referências com 
O original citado. antes de submeter o tra
balho para publicação. As referências devem 
SCr citadas no texto nas seguintes formas: 
Morais ( 1978) ou (Morais. 1978). Tratando-se 
de dois ou três autores, citá-los todos no 
texto ; quando mais de três, o primeiro 
segu ido da expressão el aI. Quando o autor 
do trabalho é desoonhecido (anônima), ci tar a 
palavra Anônimo ou a sua correspondénte no 
idioma do texto. No caso dos autores corpo
rat ivos, citar o nome completo da instituição. 

Quadros. Não devem repetir dados incluí
dos no texto ou nas fl8uras. Numerá-los con
secutivamente com algarismos arábicos. Evitar 
números com muitos algarismos: subst ituí-los 
por prefixo ou potência de 10. Os símbolos 
• e •• podem ser usados para indicar signifi
cincia estalística aos níveis de 5 e 1 %, res
pectivamente, e devem ser identificados em 
nota de rodapé. Detalhes incluídos no corpo 
devem ser esclarecidos em notas de rodapé, 
que serão identificadas de preferência por 
letras. 

Os quadros devem ser intelig(yeis por si 
mesmos. Para tanto, devem ter Jcgendas e no
tas de rodapé claras, que permitam ~ntendê-lo s 
sem consultar o texto. As condiç.ões peculia
res a cada expetimento devem ser explicadas. 

Linhas horizontais devem ser usadas para 
separar o cabeçalho da legenda e do corpo e 
este das notas de rodapé . Li nhas horizontais 
curtas podem ser usadas. se necessário, para 
separar os subtítulos dentro do ~beçalho. 
Unhas verticais de separação não podem ser 
usadas. 

Figuras. Como os quadros, devem ser in
teligíveis sem consulta ao texto e numeradas 
com algarismos arábicos. Não devem repetir 
dados apresentados no texto ou quadros. 
Podem ser fotos, gráficos ou mapas. 

Uma reprodução satisfatória requer ilustra
ções originais de alta qualidade, pois o proces
samento e impressão sempre resultam em per
da de qualidade . Embora o editor tenha a 
palavra final sobre o tamanho no qual a figura 
será impressa, o autor deve prever a sua maior 
redução. Por isso devem-se preparar figuras 
claras e legíveis. não se usando traços dema
siadamente finos e letras mu ito pequenas. 

As suas dimensões não devem ultrapassar , 
se possível, as da mancha de impressão da 
revista: 17 ,8 x 12,2 cm ou 17,8 x 5,8 em para 
largura total de página ou de coluna respecti
vamente. A dimensão maior (17.8 em) pode 
também valer como largura desde qua a altu
ra não ~Itrapasse 12.2 em. Essas dimensões 
incluem a figura e a legenda impressas. Dimen
sões maiores podem scr aceitas desde que não 
ultrapassem o dobro das acima especificadas. 
Além disso, as letras, números e sinais não de
vem ficar, depois da redução fotográfica , me
nores do que os tipos utilizados nas legendas 
das f1&uras impressas. As figuras nunca devem 
ser ampliadas. 

As fotos devem ser bem focalizadas, em 
preto e branco, preparadas em papel brilhante 
e com bom contraste. O autor deve apará-las 
em ângulo reto para mostrar apenas os deta
lhes essenciais ou indicar os detalhes impor
tantes ou áreas que devem receber particular 
atenção na reprodução . Quando, agrupadas, 
formam uma só figura, não devem ser coladas. 
pois o editor poderá encontrar uma maneira 
melhor de dispô-Ias. 

Os gráficos não devem ser combinados 
com fotos nem apresentar letras. números 
ou linhas pesadas. As linhas devem ser homo
gêneas, sendo as cwvas mais intensas do que 
as ordenadas e abeissas. Se houver linhas 
superior e direita , devem ter a mesma intensi
dade das ordenadas e abeissas. Como os ma
pas , devem ser preparados em papel branco 
(de preferência vegetal ou Herculene) com 
tinta nankim e utilizando-se somente escala 
gráfica. 

A legendas não devem ser datilografadas 
nas figwas nem a elas presas por grampo ou 
.clipes. Cada figura deve ser identificada es-
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• crevendo-se levemerite a lápis O seu número e 
o nome do autor. Nas fotos, essa identificação 
é feita no verso e deve ser acompanhada da in-
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dicação do lado superior, se neoessário . Re
metê-Ias ao editor em envelope, sem dobrá-las 
ou prendê-Ias oom clipes ou grampos. 
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Centro de Pesquisas do Cacau, ilhéus, Bahia. Brasil 

Recomposição florística do Parque Zoobotânico do 
Centro de Pesqu isas do Cacau 

E/izabeclz N. Fernandes ' e Sergio G. da Vinha' 

Resumo 

o Parque Zoobotânico do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), criado elr. 1971, tem co
mo principal objetivo a recomposição da vegetação natural afe tada pelo desenvo lvimento da ca
cauicultura. Este parque compreende uma área de 43 ha, constituída em sua qua se ,ota[idade de 
solos hidromórficos, de onde foram retirados, em 197 I, quase todos os cacaueiros exi.stentes, dei
xando-se apenas as árvores remanescentes da mata higrófila sul-baiana. Com o propósito de se 
acompanhar a sucessão secundária da vegetação, efetuou-se, em 1982, um inven tário /lorestal 
de talhado em ÚIl1 hectare dessa área, subdividido em 80 parcelas de 125 m'. Onze anos após a 
retirada dos cacaueiros, aS espéCies emergentes apresentaram uma altura média de 5 m e um diâ
metro médio dos troncos de 3,4 em. ObseIVou-sc também uma diminuição da densidadç destas 
espéCies emergentes à medida que se distanciavam das árvores de grande porte. Dentre as 109 
espéCies emergentes detectadas na área, as que apresentaram maior (ndice de dispersão foram 
Rollinia sp. (73,8%), Miconia calvescens (62,5%), Inga edulis (58,8%), Necla/ldro sp. (55 ,0%) e 
LO/lchocarpusneuroscapha (51,3%). As espéC ies típicas de sucessão secundária , ta is como Trema 
micrantha e HellTietlea succosa. não foram encontradas na área em estudo ,atribuindo-sc este fa
to ao sombreamento das árvores remanescentes. que inibe a quebra de donnência das sementes. 

Palt1Vrolrchave: recomposição florística , inventário florestal 

Floral reoompo sit ion of the Zoobotanica l Park at the Cacao 
Research Center, Bahia , Brazil 

Abstract 

Thc ZoobotanicaJ Park at the Cacao Research Center was created in 1971 with the main ol>
jective of restoring the natural vegelalion of the site which had been disturbeb by the establish
ment of a cacao planlation. The park consists of 43 ha , basicaIJy of hydromorphic soils. In 1971 
almost ali cacao lIees were cut do",n and the remaining Irees of lhe tropical wet foresl of spu lhern 
Bahl3 were unthouched . After II years a detailed tree sUIVey was carried Oul in 1 ha divided in 

I Divisão de Bo tânica. Centro de Pesquisas do Cacau, Caixa Postal 7. 45600, Itabw/II. Bahia, 
Brasil. 

Recebido para publicação em 8 de dezembro de 1983 1 
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125 m' plots to study lhe secondary succession of vegetation. The average height of emergent 
speéies was 5 m and lhe average trunk diameler was 3.4 em . 11 was also observed lhat these 
species were more concentraled close to lhe rcmaining trees. Among lhe 109 emergent spccies 
recordcd, those wilh high cr dispersion rates werc Rollinia sp. (73 .8%),Miconia calvescens (62 .5%), 
lngrz edulis (58.8%), N ectandra sp. (55.0%}, and Lonchocarpus neuroscapha (51.3%) . Tho$O 
species Iypical of secondary succession, such as Tre11UJ micrantha and Henriettl!iJ succosa, were 
nol found ai lhe studicd area. Th is aspect can be altribu led lO lhe inhibition of sced gennination 
by the shadc of lhe remaining Irees. 

Key words: floral reoomposilion, forest survey 

Introdução 

Com a criação do Centro de Pesqui
sas do Cacau (C EPEC) , a maior parte 
dos cacauais ali existentes foi aos pou
cos sendo substituída para permitir a 
formação de áreas experimentais e de 
produção de sementes. Para tal, retirou
se ·a vegetação arbórea remanescente dos 
plantios antigos a fun de se permitir a 
ordenação do sombreamento defInitivo 
das plantações, feito exclusivamente 
com Erythrina fusca Loureiro. Con
quanto tenha suas vantagens para a ca
cauicultura, essa metodologia ocasiona 
a completa descaracterização da vegeta
ção original da área. 

O Parque Zoobotânico do CEPEC, 
criado em 1971 , tem como principal 
objetivo a recomposição e preservação 
da vegetação natural afetada pelo desen
volvimento da cacauicultura. Este par
que compreende uma área de 43 ha, de 
onde foram retirados quase todos os ca
caueiros, deixando-se apenas as árvores 
remanescentes da mata original , com o 
intuito de se observar as modillcações 
ocorrentes na recuperação da área , mé
todo de dispersão de sementes, preser
vação da flora regional e refúgio para 
pássaros, roedores e pequenos animais 
selvagens. 

A regeneração de uma vegetação 

em regiões tropicais tem sido até hoje 
pouco estudada . Budowski (1970) , es
tudando a sucessão de uma vegetação na 
América Central , dividiu o processo em 
quatro fases : pioneira (1 - 3 anos) , se
cundária jovem (5- 15 anos) , secundária 
adulta (20- 25 anos) e clímax (com mais 
de 100 anos) . Segundo Odum (1960), 
a sucessão de uma vegetação não é um 
processo cont(nuo e sim uma seqüência 
de estados semi-estáveis, cujas caracte
rísticas e duração estão relacionadas 
com as espécies encontradas em cada 
um desses estágios e ao distúrbio a que 
a área está sujeita. 

Foi objetivo deste trabalho inventa
riar a vegetação em regeneração 11 anos 
após a retirada dos cacaueiros, bem co
mo avaliar tal regeneração através do 
desenvolvimento das espécies emergen
tes (i.e . espécies que surgiram após a 
retirada dos cacau ais) . 

Materiais e Mátodos 

Este estudo foi realizado em 1 ha, es
colhido ao acaso, no Parque Zoobotâni
co do CEPEC (Quadra D), nos meses 
de setembro a dezembro de 1982. Este 
parque está localizado no km 22 da 
rodovia Dhéus,lItabuna, Bahia , latitude 
de 140 45' S, longitude de 390 14' W e 
altitude de 51 m. 
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A vegetação do parque é formada 
por remanescentes da mata higróflla sul 
baiana (Gouvêa, Silva e Hori, 1976), que 
corresponde à "floresta perenifólia lati· 
foliada higróftla hileana baiana", segundo 
classificação de Andrade Lima ( 1966), 
ou "floresta pluvial tropical perenif& 
lia sul·baiana", de acordo com Veloso 
( 1965). Estas matas são caracteristica· 
mente altas, latifoliadas, perenifólias e 
com estratificação bem deflnida (Vi· 
nha, Ramos e Hori , 1976). 

O clima regional é do tipo Af, segun· 
do a classificação de Koppen (Frota , 
1972), com .precipitação média anual 
entre I 100 e 2000 mm, temperatura 
média de 23,2 CC e umidade relativa 
média de 85,1%, com uma temperatura 
máxima média de 28,5 CC e tempera· 
tura mínima média de 19,4 CC , sem es· 
tação seca deflIlida (Comissão Executiva 
do Plano da Lavoura Cacaueira, 1979?). 

Os solos predominantes na área estu· 
dada são do tipo hidromórfico, consti· 
tuídos por um horizonte superficial oro 
gâniccrmineral, seguido de camadas 
gleizadas. São ~Ios plásticos, muito 
pegajosos e pouco permeáveis. São áci· 
dos(pH -5 ,0) e argilosos (conteúdo de 
argila sempre superior a 35%), apresen· • 
lando teor relativamente elevado de 
silte (20-30%) (Silva et ai ., 1975). Por 
apresentarem tais características, sua 
principal limitação é o excesso de água, 
tomando·se inviável , sem drenagem in· 
tensiva , à cultura do cacaueiro (Theo
brama cacao L.). 

A área estudada foi subdividida em 
80 parcelas de 125 m l (5 x 25 m) e, 
em cada uma delas, demarcaram·se as 
espécies arbóreas existentes em relação 

aos eixos transversal e longitudinal , pa· 
ra permitir uma correta localização des· 
sas e~pécies no campç. juntamente com 
a localização espacial, foram coletados 
dados de altura total e' de esgalhamento, 
diárnetro à altura do peito (OAP) e diâ· 
metro de copa . Para obtenção do OAP, 
u tilizoU.;se um paquímetro de madeira e 
para medição das alturas , utilizou·se 
umá vara' graduada. Em caso de árvores 
muito altas contou·se com o auxilio 
de um hipsômetro de Haga. Conside· 
rou·se como índice de dispersão a per· 
centa~m da presença ou não das espé· 
cies nas parcelas. . 

O material botânico coletado na 
área de estudo para a identificação das 
espéqes está depositado no Herbário 
CEPEC. 

" Resultados e Discussão 

Uma das características mais marcan· 
tes ria área estudada é o tipo de solo, 
que , por ser pesado e de baixa drenagem, 
ocasiona alagamentos periódicos e a 
presença de saliências vulgarmente co· 
nhecidas como "covãS.de.anjo". 

Acredita·se que a causa da formação 
desses microrrelevos na Quadra O seja 
o acúmulo de terra por pequenos ani· 
mais (formigas e minhocas) em toucei· 
ras de gramíneas ou ciperáceas. Para 
contrabalançar o efeito do éncharca· 
mento do solo , os primeiros agriculto· 
res, de uma forma empírica, permitiram 
um maior número de árvores de sombra 
por hectare nos plantios de cacau. Este 
método é utilizado para evitar o aqueci· 
mento do solo, diminuir o volume de 
água, devido a uma maior transpiração , 
e abaixar relativamente o lençol freáti· 
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co através do aumento do volume de 
solo pelo acúmulo de raízes (Instituto 
de Cacau da Bahia, 1937). Este talvez 
seja o principal motivo de se encontra
rem 201 árvores remanescentes por hec
tare , quando a média regional é de 76 
(A1vim e Pereira, 1965). 

O inventário mostrou a presença de 
2 077 árvores por hectare sendo 1 876 
árvores emergentes e 201 árvores rema
nescentes , pertencentes a 124 espécies 
diferentes. 

Na Fig. 1 está representado o acrés
cimo de novas espécies em relação ao 
aumento da área amostrada. Observa-se 
que ,. com apenas 40 parcelas, obteve
se aproximadamente 90% do total das 
espécies encontradas. Este resultado 
mostra que para as condições existen
tes na Quadra D um inventário em 0 ,5 
hectare daria uma boa representativi-
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dade da vegetação. 

Na Fig. 2 está representado o índice 
de dispersão das diferentes espécies. 
Nota-se que aproximadamente 50% de
las apresentaram índice de dispersão 
igual ou inferior a 5%, como também 
baixo número de exemplares na área. 
Conquanto não sejam significativas na 
estrutura da vegetação , são importan
tes pelo seu aspecto conservacionista, 
uma vez que são espécies raras na área 
estudada. 

O diárnetro médio das árvores emer
gentes foi de 3,4 em (Fig. 3). Verifica
se que a classe de diárnetro médio não 
corresponde à classe de maior concen
tração dos diárnetros, fato que pode ser 
explicado pela ocorrência de árvores 
com diâmetro muito elevado. Nota-se 
que 90,7% do número total de árvores 
se encontra nas classes de diárnetro me-

124 ESP~C 1 ES 

oL-----------~----------_+------------r_----------+ 
O 20 40 60 ao 

N' OE PARCELAS 

Figura 1 - Incremento do número de espéCies em função do aumento de parcelas em 1 ha , 
após II anos de regeneração. Parque Zoobotânico do CEPEC, Ilhéus, BA. 
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Figura 2 - (ndice de dispersão das espécies emergentes encontradas em 80 parcelas de 125 m' 
após 11 anos de regeneração. Parque Zoobotânico do CEPEC, Ilhéus, BA. 

nores que 6 ,0 cm e que apenas 10% das 
árvores pos~uem diâmetro elevado. 

O diâmetro médio das árvores rema
nescentes foi de 29.18 cm. Por existir 
grande variação entre os diâmetros e, 
ao mesmo tempo, poucos indivíduos 
em relação ao povoamento (.::. 10%), 
optou-se por um in tervalo de classe 
maior, ou seja. 2,5 cm (Fig. 4). Veri
fica -se que mais de 50% das árvores re
manescentes possuem diâmetro infe
rior a 24,0 em e apenas 17% possuem 
diâmetro acima de 45 ,0 cm. 

Na Fig. 5 está representada a altura 
média das árvores emergentes (em tor-

no de 5 ,0 m) , mostrando-se que a rege
neração da área está lenta , uma vez que 
o incremento médio anual é de 0 ,50 m . 
ano-I . Nota-se que 85% das árvores pos
suem altura inferior a 7 m. 

As árvores remanescentes apresenta
ram altura média de 14,70 m e foram 
distribuídas em classes bem definidas , 
o que permitiu adotar um intervalo de 
classe maior (Fig. 6). Das 201 árvores 
existentes, aproximadamente 60% pos
suem altura inferior a 15 ,0 m. 

Levantamento efetuado na região 
cacaueira (Vinha, Ramos e Hori, 1976) 
destaca algumas faml1ias botânicas, tais 
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figura 3 - Número de áIVores emergentes em 1 ha, após 11 anos de regeneração, em relação 
à classe de diâmetro. Dentro da coluna. está representado a percentagem de número de árvores 
em relação ao total. Parque Zoobotânico do CEPEC, Ilhéus, BA. 

como Sapotaceae, Leguminosae, Lecy
thidaceae e Bombacaceae, como deten· 
toras das espécies de grande porte. As 
principais famJ1ias encontradas na área 
foram Leguminosac , Myrtaceae, Laura
ccae e Annonaceae, com 26 ,9 , 10,7, 
10,3 e 8,8%, respectivamente (Quadro 1). 

O miroró (Bauhinia fusconervis) foi 
a espécie mais numerosa encontrada na 
área, com 241 exemplares, contudo, 
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não distribuídas regularmente nas 80 
parcelas, alcançando um índice de dis· 
persão de 41 ,3%. A espécie mais disper
sa na área foi a pinha-brava (Rollinia 
sp.) com 73,8% , porém menos numero
sa que o miroró, apresentando 137 
exemplares (Quadros 2 e 3). 

Pode-se verificar que das 109 espécies 
emergentes detectadas poucas são as 
que possuem uma boa distribuição por 
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Quadro 1 - Princi pai s fami l ias botânicas encontradas em 1 ha do Parque Zoobo
tânico do CEPEC, Ilheus , Bah ia 1982 . 

Faml1ia 

Leguminosae 26 ,9 

Myrtaceae 10 . 7 

La urac eae 10,3 

Annonaceae 8,8 

[spec ies 

Affo~8ea bahiensis 
Bakhinia f U8ConerJis 

Cassia duartei 

Cassia ff.Ut tijuga 

Cassi-:: quir:q'.Aan~.AZ.a ta 

[n~a ed~Zi8 

Lo"'lci-toaarpu8 nez4r'oecap:-Za 

MGchael"ium ang;,wtifo ii.clT1 

Onnoeia rooorea 

PZathymiscium bZanchcti 

PoeaiZanthe utei 
SW"f't3ia apewta 

Swar t z ia macrostachya 

16 especies não identificadas 

Licar ia kubitzki 

Me:d ~aUY>48 sp. 
Nec tandroa sp. 1 

liectandro sp. 2 

Guatter ia sp. 1 

Guattel'ia sp . 2 
RotZinia sp . 1 
Rollinia sp . 2 

NQ ind ividuas 

1 

243 
9 

103 

110 
2 

3 

2 

11 

6 

6 

200 

73 
45 

75 

19 
9 

2 

137 

toda a área. Dentre elas destacam-se a bem como que a densidade das espécies 
emergentes tende a diminuir com o afas
tamento daquelas . A possível causa des
ta aglomeração de árvores próximas às 
de grande porte está relacionada com a 
dispersão de sementes na área efetuada 
principalmente por animais que , após 
colherem os frutos , se alimentam sobre 
as árvores, ou defecam . 

; 
pinha-brava (Ro l/inia sp.), mandururu-
vermelho (M iconia calvescensJ. ingá
cipó (/nga edulis). 10uro-sabão (Nectan
dra sp .), cabelouro (Lonchocarpus neu
roscapha) e murta-guabiraba (Myrtaceae 
não identificada), com 73 ,75 , 62,5, 
58,75, 55 ,0 51 ,26 e 46,25%, respec t i
vamente (Fig. 7). 

A distribu ição espacial das especles 
(Fig. 8) mostrou um bom nível de som
breamento pelas árvo res remanescentes 
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Observa-se que apenas 48% das espé
cies emergentes têm exemplares rema
nescentes. 



Quadro 2 - Número de árvores , ;ndi ce de dispersão (10), diâmetro medio (Õ), altura media (H) e ãrea basal (AB) de es 
pecies emergentes encontradas em 1 ha do Parque Zoobotânico do CEPEC, Ilheus, Bahia. 

Sigla e nomes vulgar e cientifi co NQ árvores 10% Õ(cm) H(m) AB(m2) 

AM - Amesc l a (Pl'Otium hapt,(/phyllumJ 25 26,25 2,63 4,56 0,0006 
AB Amora-branca ($orocea hilariiJ 17 13,75 1 ,82 2,95 0,0003 
AV - Amora-vermel ha IBr08Uw~ gaudichaudii) 1 1 ,25 1 ,50 2,80 0,0002 
AN - Angel im (O''mO" i.a "rborca) 2 2,50 2,05 3,30 0,0003 
AE - Aracã-branco rr:ugenia feijoi) '1 6,25 2,81 4,97 0,0003 
AO - Aracá-d 'água (Te"f'minaLia braciUensis) 3 3,75 1,46 2,70 0,0002 
AR - Arariba lI'cycho t r ia sp. ) 3 2,50 2,32 4,60 0, 0004 

AR l - Arariba 1 (posoquer ia l ongiflora) 1 1 ,25 1,60 3,0 0, 0002 '" ... 
AR2 - Arariba 2 lRudgea invoLucrata) 1 1 ,25 1 ,90 3,0 0,0003 a 

" AC - Arariba-chumbo IParamea mar tiana) 5 6,25 1 ,86 3,05 0, 0006 "8 ... 
AA - Arariba-cruzeiro I"andia armata) 5 5,0 5,51 7,50 0,0020 ->;-

8' 
AS - Arariba-sapo IPsychot,'ia carthcginensisJ 6 6,25 1,93 3,73 0, 0003 ':::. 

AL - Arari ba-vermelha ISick ingia rubra) 1 1 , 25 10,5 7,50 0,0086 ~ ;;;. -BO - Baba-de- bo i ICo m ia sp. ) 3 3,75 5,65 7,50 0, 0034' g' 
BA - Baba-de-boi-branca (Comia nodosa ) 6 7,50 4,55 3,52 0,0014 

'" ... BS - Baba-de-boi- preta n 'OJ'dia soperba) 6 7,50 4,37 4,38 0,001 9 " ... 
BR Bá l samo-rosa (Pla~ymiscium bLanchcttii) - 2 2,50 1 ,95 4,0 0,0004 ., 

:;;! BE l - Bapeba 1 I{,ucuma sp. ) 1 1 ,25 1 ,20 2,50 0,0017 
~ SP - Beto-pintado (Piper sp. ) 1 1,25 3,40 5,0 0,00 10 
ã 
:: BI - Bilreiro IGua.'ea sp . ) 63 43,75 2,17 3,77 0,0005 
ti 

- Cabe louro lLonchocarpu8 neuro,capna) 102 51,25 2,98 4,32 0,0007 .... CL .... 
5 6,25 5,88 6,87 ~ CJ _ Cajazeira (spondias lutea ) 0,0030 .... --.... CB - Camboatã- branco (Cupania sp.) 8 7,50 2,84 5,02 0,0007 

'O 
CV _ Camboatã-vermelho ICupania rugosa! 26 23,75 2,02 3,86 0,0004 ~ .... .... 



-~ Quadro 2 - Continuação '" .. 
'C 
t;. ., Sigla e nomes vulgar e cientifico NQ árvores 10% Õ(cm) H(m) AB(m2) 
;! 
~ CI1 - Cambucã (:;a""ouli8 brasilien8is ) 4 ... 5,0 1 ,87 3,70 0,0003 

- Canela-de-velho fAllophylus petialulatuaJ 6 7,50 1,98 3,62 0,0004 C! CA 
3 CAI - Canela-de-velho I (AllophyZus sp.) 3 3,75 3,02 5,0 0,0011 '" ..... 

CO - Cavoeiro (Tet1'()8tylidium gr>alldifolium) 15 12,50 1 ,99 3,42 0,0014 .... --.. ..... C[ - Cedro fCed,'ola sp.) 6 6,25 3,56 5,47 0,0011 -:--
..... CP Cobi-preto (Cassia multijuga) 4 5,0 ;,78 8,41 0,0051 'O 

~ CI - Copian (Vi smia mac~ophylZo) 1 1 ,25 12,2 14 ,0 0,0110 
0[1 - Desconhecida 1 1 1 ,25 1 ,1 0 2,10 0,0001 
[N - Enguiço (Sebastiania goudiahoudii ) 8 5,0 1 ,57 3, 17 0,0001 

~ EG [sporão-de-gal0 (Basanacantha spinosa) 1 1 ,25 0,50 1 ,60 0,0002 ~ FC - Fa 1 sa-coarana (1'etroY'chidium r>ubY'iuenium) 3 3,75 6,47 8,37 0,0031 ::s 
~ FS - Farinha-seca (lIeea sp.) 40 33,75 3,60 4,44 0,0011 ... ... 

FP - Faveca-preta (CaS8ia dUar teiJ 6 6,25 4,95 4,50 0,0007 -:: 
~ FF1 - F1acourtiaceae 1 1 1 ,25 2,70 7,0 0,0006 '" FF2 - Flacourtiaceae 2 1 1 ,25 4,50 5,5 0,0016 

FM - F1or-de-maio (Cassia quinquongula taJ 1,25 3,70 5,60 0,0011 
FU - Fruto-de-urubu (SWar tzia apetalaJ 6 7,50 4,1 0 5,92 0,0011 
GB - Gameleira-branca (Ficus in8,:pidaJ 3 2,50 5,22 5,85 0,0019 
GP - Game1eira-preta (FicU8 sp.) 2 2,50 6,40 6,80 0,0034 
IM - Imbaüba (Cecl'opia sp.) 14 15,0 10,28 10,50 0,0091 
18 - Imbiruçu (BOfr.bax macrophyZlWll) 4 6,25 2,45 2,75 0,0007 
IC - Ingã-cipõ ([1190 eduli8) 81 58,75 4,18 6,27 0,0026 
IP - Ingá-preto (Affonsea bahicnsis J 1 1,25 3,30 6,0 0,0008 
IN - Inquirre (ChrysophyZllll1l ebellaceum) 3 3,75 2,50 4,10 0,0004 
IQ - Inquirre-branço (Ch l'ysophyll!U1l sp .) 1 1 ,25 1 ,20 2,50 0,0001 
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Quadro 2 - Continuação 

Sigla e nomes vulqar e c ientifico 

JB - Jacarandá-branco (!;r..xn""zia macY'OstaciJyaJ 

JA - Jaqueira (~Nhoca l'P"8 hetet'ophyllu8) 

JP Jangada-preta (Ro~~inia sp . ) 

JI - Jenipapo (Genipa americana ) 

JC - Jenipapo-bravo (Tocoyena bullataJ 

JE - Jequitibã-branco (Car'iniana sp.) 

JR - Jequi tibã-rosa (Cal'i niana legalis) 

LB - Laranjeira-brava (XanthfXI:ylwn sp.) 

LP - Lava-prato (AZchornea il'ic .. ,,,,naJ 

LO - Louro (Lica,'ia kubit" ki) 

LC - Louro- ca nela (Nectandl'Q sp.) 

LI - Louro-pimenta (Mezi/auY'us sp . ) 

LS - Louro- sabão (NeatandI'Q sp . ) 

MB - Marinheiro- bravo (CaMaria sylvest,'in) 

MA - Massaranduba (Mallilkar>fJ aZata) 

MI - Mi rorõ (Bauhinia f U8êone rovisJ 

MU - Mucitaiba-branca (poeciZantlle uZei) 

MP - Mucitaiba-pre ta (Zolle l'l.ia aff mocitayba) 

MC - Mucuri (LuDuma sp.) 

MV Mundururu-vermelho (Miaonia caZv.;.cp.ns) 

MT - Murta 

MT , - Murta I 

MT2 - Murta 2 

MT3 - Murta 3 

MT4 - Murta 4 

N9 árvores 

5 

10 
2 

2B 

1 

19 
2 

2 
20 
72 

1 

45 
75 

32 

1 

241 

9 

1 

65 
86 

3 

86 
2 

10% 

6,25 
8,75 
2,50 

26 ,25 

1 ,25 
16,25 
2, 50 
2,50 

21 ,25 
38 ,75 

1 ,25 
30 ,0 
55,0 
30,0 

1 ,25 
41,25 

10 ,0 
I ,25 

37,50 
62 ,50 

3,75 
26,25 

2,50 

1,25 
1 , 25 

Ô(cm) 

2,78 
6,36 
8,90 
3, 31 
5,10 
2,81 
4,15 
3,30 
3,19 
4,18 
3,0 

3,16 
5,99 
4,41 

3, 32 
1 ,96 
5,30 
1,43 
4,20 

2, 22 

3,40 

1 ,30 
0,80 
1 ,70 

H(m) 

5,07 
6,93 
9 ,1 0 
4,24 
5,60 
4,05 
4,0 
7,0 
4,84 
5,73 

6,30 
4,71 
7,54 
5,68 

1 ,20 
6,02 
3,49 
5,20 

2,84 
6,0 
4,02 
5,05 
2,65 
1 ,60 

3,60 

AB(m2) 

0,0006 
0,0056 

0,0066 
0,0011 
0,0020 
0,0007 
0,0017 
0,0009 
0,0015 
0,0021 
0,0007 

0,0010 
0,0028 
0,0012 

0,0010 
0,0005 
0,0022 
0,0004 
0,0017 
0,0004 
0,0011 
0,0001 

0,0001 
0,0002 

~ 

â 
i! 
~ 
~. 
8' 
ã> .. 
~. 

~r 

... 
'" 



~ Quadro 2 - Continuação 
..... .. .... 

" 1;-
Sigla e nomes vu lgar e cientIfico N<? árvores 10% Ó(cm) H(m) AB(m2) ;; 

;1 MT5 - Murta 5 3 2,50 2,20 3,45 0,0003 
~ 
'" MT6 - Murta 6 6 7,50 2, 15 3,72 0,0004 a 
3 MT7 Mu rta 7 1 1 ,25 4,0 6,50 0,0012 
" ..... MTB - Murta B 8 8,75 2,18 3,50 0,0003 .... 
~ ..... MT9 - Murta 9 1 ,25 2, 20 4,0 0,0004 ~ 

..... MT 11 - Murta 11 2 2,50 2,75 4,75 0,0007 
'O 

~ MG - Murta -guabiraba 74 46,25 3,30 5,33 0,0008 

OL - Olandi (5ymphonia globulif era ) 11 13, 75 1 ,31 2,54 0,0003 
OI - Oiti (Liaania sp.) 1 1,25 1 ,40 2,60 0,0001 
PC - Pau-de-cachimbo- branco (RauvoZfia g,~ndiflora) 1 1 ,25 7,70 5,0 0,0046 ~ ... 
PL - Pau-d'alho (Gallesia seoradendron) 9 5,0 4,16 5,63 0,0014 S ,. 
PB - Pau-d'arco-peroba (Teeama rDseo-alba) 45 27,50 2,35 3,41 0,0005 ~ .. .. 
PP - Pau- pombo-vermelho (Tapirira guianensis) 27 13,75 3,50 4,79 0,0012 

~ PE - Pau- paralba (Simarm,ba amara) 3 3,75 4,75 7,50 0,0019 ,.. 
" PR - Pau-de-resposta (Xylo8ma saZ.manii) 14 16,25 3,60 4,72 0,0014 

PV - Pau-vidro (Margaritaria nobiZis) 36 26,25 5,0 7, 16 0,0024 

PF - Pau-vidro-branco (Casearia deeandra) 1 1 ,25 2,90 4,0 0,0006 

PD - Pequ i -doce (Comb retum sp.) 4 3,75 3,10 3,90 0,0010 

PG - Peroba-branca (Tabebuia obtu8ifoliaJ 30 16,25 2,81 4,05 0,0007 

PA - Pindalba (Ouatter ia sp. 1) 18 16,25 3,05 4, 22 0,0012 

PAI - Pi ndalba 1 (Gua tte"ia sp.2) 9 10,0 3,46 7,13 0,0010 

PI - Pi nha-brava (RolL inia sp.2) 137 73,75 3,72 5,09 0,0012 

PT - Pol yga laceae 2 2,50 0,75 2,37 0,0002 

PO - Pororoca (Rapanea sp.) 7 7,50 5,70 7,97 0,0029 

QB - Quiri-branco (Hir telLa triandra J 9 11 ,25 2,44 4,63 0,0005 



Quadro 2 - Continuação 

Sigla e nomes vulgar e cientif ico N9 árvores 10% 5{cm) ~ (cm) AB {m2) 

RB - 'Rosa-branca (1'riclzil ia quad" ijugai 7 1'0,0 1 , 16 2,53 0,0001 

RB , - Rosa-branca 1 (1'rinchiZia pZeenai 15 16,25 1,38 3,02 0,0002 

SP - Samuma-preta (StereuZü, specioaai 12 12,50 2,79 3,59 0,0007 

SA - Sapucai a lLecy thiB pisoni. i 5 6,25 1,58 3,02 0,0003 

SC - Sete-capotes 01achaeriwn angustif oZi"mi 1 1 ,25 4,90 7,50 0 ,001 8 

SO - Sol anaceae 2 2,50 1,55 2,70 0 ,~002 

SU - Sucupirucu lBowdichia sp.) 3 3,75 1,80 3,36 0,0003 

TA - Taipoca (CoccoZoba aZnifoZia! 36 32 ,50 3,22 5,40 0,0010 

VR - Trapiã (C>>ateava tapiai 7 8,75 3, 75 4, 11 0,0007 ::., 

" VE - Verbenaceae 2 2,50 4,75 7,50 0,0019 a 
" '8 
~ 

Quadro 3 - Número de árvores, i nd ice de di spersão (10 ), diâmetro médio (O), altura média (H) e ârea basal (AS) de es- 8' 
pécies rema nescentes encontradas em 1 ha do Parque Zoobotãnico , do CEPEC, Ilhéus , Bahia. ~ 

Sigl a e nomes vul gar e cientif ico NQ árvores 10% O{ cm) H{m) AB {m2) 
;:;-.. 
2' 

::., AM - Amesc la (P>'Otium heptaphyllumi 2 2,50 35 ,5 lB,O 0,198 

" AV - Amora -vermelha (BY'osir:wn gaudichaudiii 3 3,75 22 ,4 15,8 0, 043 '" ;;;' 
ê1 AN - Angelim (Ormosia arboreai 1 1, 25 29 ,0 17,0 0,066 
;;l AE - Aracá-branco (éUgenia feijo ii 3 3,75 14 ,5 7,66 0,017 
~ 
<>- AA - A~ari ba-cruzeiro (Randia annatai 2 2,50 9,6 8,0 0,007 
é3 

BO - Baba-de-bol' ICo"dia sp.) 1 ,25 23 ,4 15 ,0 0,043 ~ 1 
.... BA - Baba-de-boi-branca (Cordio"lOdo80i 2 2, 50 13,7 9,3 0,030 
~ BB - Baba-de-boi-preta (Comia 8ope,'ba) 2 2,50 23 ,0 12,0 0,042 "-..... 
"- BC - Bacupari (Rheedia mac'f'ophylZai I ,25 29 ,5 19,0 0,068 
'O 

~ BE - Bapeba (Lucuma sp, ) 1 ,25 12,5 7,0 0,012 .... 
'" 



~ 
~ 

" 
Quadro 3 - Continuação o-

'" 1;' Sigl a e nomes vu l ga r e cientifico NQ ãrvores IOl Ô(cm) H(m) AS (m2) 

" ;;l 61 Bilrejro ({;I~a l,<-Ja sp .) 2 2, 50 16,4 9,0 0 ,018 

" " CL Cabe l ouro (l.cn(:hocarpu8 Ilcuroscapha) 8 10 ,0 38 ,0 20,6 0, 136 
"" <l CJ Ca jaze ira ($pendias Zutea) 2 2,50 56,0 22 ,5 0,246 

" C6 Camboatã-branco (~1pania sp . ) 11 8 ,75 16,9 10, 7 0 ,031 '" - Cambo. t ã-preto ~Jatayba sp .) 1i ,11 0 .... CF 1 1, 25 37 ,5 13,0 
:::: CM Cambucã (Sa~auti8 bra8ilicnaia) 8 10,0 28 ,8 14,3 0,067 '-- CA I Canela - de- velho 1 fAtlopI1!1l.!IS sp.) 1,25 19,0 11 ,O 0,028 
'O 

~ CR Caparidaceae 1, 25 9,7 10 ,0 0,007 

CO Cavoeiro (Tet rastylidium g~ndifoZium) 2 2,50 17,8 13 ,0 0,025 

CE Cedro (CedNJla sp . ) 1, 25 41,5 18,0 0 ,1 35 

CP Cob i-preto (Ca86ia flr.AZ tijuga) 1, 25 37,5 13,0 O ,l I O 

f OE3 Oesconhecida 3 1, 25 19 , 7 15,0 0 ,030 

DI Oi chapeta laceae 6 6,25 17 , 3 9, 4 0,028 " 
E6 Ebenaceae 1. 25 29 ,0 18,0 0,066 ~ .. 

" (Rapll tia pOJ·tmsis ) ES Estee iro 2 2,50 19,2 10,5 0,060 "<: 
FS Farinha-seca 111= sp. ) 3 3,75 20,4 12 , 7 0,046 :;' 

FP - faveca- preta (Ca s8io dU.Ql·teiJ 3 2,50 35,7 15,0 0,112 ir 

G8 Garne 1 ei ra-branca (i'iCIUJ i nsípida) 5 5,0 51,6 17 ,8 0, 239 

GP - Gameleira-preta (PiCU$ sp.) 5 6,25 62 ,6 21,7 0,380 
GO - Gendiba (Sloanea sp.) 1 1 ,25 22,5 17 ,0 0,039 

J8 Imbirucu (Bombax macrophyZZumJ 5 6,25 42,2 20 ,0 0,153 

JC Ingã-c ipõ (Tnga eduLio) 22 17 ,50 14,6 111 ,0 0,01 8 

JB Jacarandá- branco (SwarC2ia mac~stochya) 1 1 ,25 9,1 9,0 0,006 

J E Jequi ti bã- branco (Ca riniona sp . ) 2 2,50 67,0 25 ,0 0,378 

JR - Jequiti bã-rosa (Coriniana Zoga Zis ) 1 ,25 62 ,5 25,.0 0,306 

LP Lava-prato (AZchornea iricu~"a) 1 ,25 44 ,0 24,0 0,1 52 

LO - louro (Lica ria kubi t~ki) 1 1 ,25 13,3 10,0 0,013 
LI Louro- pimenta (MeziZaurus sp.) 3 3,75 8,2 9,2 0,005 
MA Hassaranduba (HanU"'aro sp . ) 2 2,50 48,3 20 ,0 0,433 



Quadro) - Conl i nuação 

Sigla e nomes vulga r C cientlfico NQ ãrvores lOS Õ(CJTI) H(m) A5(,,2) 

MI Mi roro (1kI14h inia !«8col1cl'viD) 2 2, 50 13 , 7 14 ,5 0,016 
MU - Muci talba - branca {PocciZo n. t hol ulei} 2 2, 50 33 ,4 18,5 0,095 
MP Hucitaiba-pretd (Y.cZZo l'1lia aff moc:iwylxd 7 2, 50 19 ,9 11 ,O 0 ,031 
HC Hucuri (LuCW1ll sp.) 7 8 , 75 30 ,2 17 ,9 0,083 
MG Hurta-guabi raba 2 2,50 34,7 16,0 0, 107 

lHo Hurtão 1,25 40 ,5 15,0 0,1 28 

HT2 - Murt3 2 1 1.25 21 ,7 11 ,O 0,037 

MT6 - Murta 6 3 3, 75 17, 7 8 ,9 0,046 

MT8 - Murta 8 3 3, 75 15,5 7,5 0,022 

MTI0 - ~Iurta 10 2 2,50 17 ,9 9,5 0,025 ~ 

'" 
MT12 - Murta 12 1 ,25 20 ,5 10 ,0 0,033 8 ,. 
MT 13 - Murta 13 1 1 ,25 11 ,O 8,0 0,009 '8 
PL Pau-d 'alho (Galleoia 8co~odend~n) 6 7,50 65 ,9 22 ,3 0,367 ~ 

>/';' 

PO Pau-d 'arco- peroba (Tccoma roseo-a Zba) 5 5,0 24 ,0 15, 4 0,048 ~, 

PP Pau- pombo-verme lho {Tapir ina guiansl1Dio } 1,25 37 ,5 16 ,0 0,11 0 '5' ... 
PR Pau-de· respos ta (Xy losma aa!~nii) 1 1,25 10 ,0 8 ,0 0,007 ti' 
PV Pau-vidro (Na~at~ta nobilio) 4 3, 75 25 ,0 14,2 0,052 Q' 

'" 
PO pequ i -doce (Combr etwn sp . ) 2 2,50 33 ,0 17,5 0, 086 

~ PG - Peroba-branca (Tabnbuia obt uai f oZia) 11 10,0 30 ,4 15,5 0,079 
~. PA Pindalba (Gi4atte~·i.a sp.l ) 1 1 ,25 11 , 2 8,5 0,010 

;:! QB - Qui ri-branco (J/irteLlâ t riandra ) 3 3, 75 33 ,3 15,5 0,082 

'" RB - Rosa-branca (Trichilia quadrijuga) 5 6, 25 41. 3 17,6 0,146 o 
"" RB 1 Rosa-branca 1 (TricniLia plc~na) 1 1 , 25 52 ,0 15 ,0 0,212 <3 ,. SA - Sapucaia (Lecythis piBol1ie ) 2 2 , 50 38 ,4 17 ,O 0,11 5 
'" .... SP - Samuma-preta (Sts~Zia apccioea) 2 1 ,25 SI, S 18 ,5 0, 235 .... 
~ se Sete capotes {Machaerium angustif Qtiu.'1I} 1 1.25 '59 ,5 24,0 0, 277 .... 
':-

VV Vi rote-verdadeiro (Quararibea flQ~ibunda) 6 5,0 45, 1 18 ,8 0, 159 .... 
'O VB Vi ro te-bandei ra (QUaroribea turbina ta) 2 2,50 15,5 9,5 0,020 
~ .... 

" 
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Figura 7 - fndicc de dispersão e PaIcclas de ocorrência das principais espécies encontradas 1\0 PaIque Zoobotânico em 1 ha, após 11 
anos de regeneração. CEPEC, IlMus. BA. 
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Figura 8 - Distribuição espacial da s cspôoirs ~ncontradas em 625 m' . Parque Zoobotânico do 
CEPEC. Ilhéus. BA. (As k-tra r~rrcs'.'fl t alTl o nonll' vulgar das espécies contidas nos quadros 2 c 3). 

as Fig. 9 e 10 estão represen tados 
os perfis de duas parcelas escoUlidas ao 

"acaso. onde se observa a existência de 
três estratos bem definidos: grande . mé
dio e pequeno porte. Detectou-se a pre
sença não somente de espécies arbóreas 
como também arbustivas. Algumas es· 
pécies características de cada ex trato: 
primeiro extrato : (> 15 m) - jequitibá· 

branco (Cariniana estrellensis), lava
prato (A /chom ea iricurana), pau·d'alho 
(Ga llesia scorododendron); segundo e.ic
trato : (10-15 m) - carnboatá·braneo 
(ClIpal/ia sp.), fa rinha-seca (Neea sp.), 
ingá·cipó (fnga edulis); c terceiro extra
to : « lO m) - jaque ira (A rrhocarpus 
heterophY/lIs), louro{ Licaria kubirzki), 
murtas. 

Revisro '!'heobromo /4(1). 1984 
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CP -COBI - PRETO JP - JANGADA-PRETA 
CV- CAMBOATA-VERMELHO LD- LOURO 

Figura 9 - Perfil altimétrico das espécies encontradas em uma parcela de 125 m' no Parque 
Zoobotânico do CEPEC, Ilhéus. BA. 
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Figura 10 _ Perfil altimétrico das espécies enco nuadasem uhla par cc la de 125 m' no Parque 
Zoobotânico do CEPEC, Ilhéus, BA_ 
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Uma das características observadas 
na área estudada é a inexistência de es
pécies consideradas típicas de sucessão 
secundária tais como Trema micrantha 
e Henriettea succosa. Este fato pode ser 

atribuído não somente ao tipo de solo 
como também ao sombreamento exis
tente na área, que inibiu a quebra de 
dormência. 
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Anexo 1 - Nomenclatura cientifica das espec ies encontradas em 1 ha do Par
que Zoobo tânico, do CEPEC, Il heus, Bahia. 

Abatia sp . 
Ilffonsea bahiensis 

Alchornea iricurana 

AlZophyZus petioZulatus 

AHophyZus sp. 
A~thocarpu8 heterophyllus 

Basanacan~ha spinosa 

Bauhinia fusconer'vis 

Bombax maarophyZlum 

Bot.>diohia sp. 
BroeUnum gaudiohaudii 

Cappa~i8 flexuosa 

Cariniana Zegalis 

Car iniana S p. 

Casea~ia decandra 

Casea~ia sylves t ris 

Cassio dua~tei 

Cassio multijuga 

cass ia quin~~nguLata 

Cea,'opia spp. 
CedreLa sp. 
Citha~exyZum myrianthum 

Ch Py80phyllum ebenaaeum 

ChrusophyUum sp. 
Coccoloba aZnif oZia 

Comqretum sp. 
Cordia nodoGa 

Cordia soperba 

Cordi a sp . 
C""taeva tapia 

CUpania rugosa 

CUpania sp . 
Diospy~os sp. 
Faramea ntlrtiana 

Fiaus i nsipida 

Ficus sp. 
GaZlesia saorododendron 

Desconhecido (F lacourtiaceae) 
Ingã-preto 
Lava-prato 
Canela -de-velho 
Canela -de-velho 
Jaquei ra 
Es porão-de-ga lo 
Mirorá 
Imbirucu 
Sucupi ruçu 
Amora-vermel ha 
Desconheci do (Caparidaceae) 
Jequit ibã-rosa 
Jequi tibã-branco 
Pau-vidro-branco 
Mar inhei ro-bravo 
Faveca -preta 
Cobi- preto 
Flor-de-maio 
1mbaüba 
Cedro 
Desconhecido (Verbenaceae) 
Inquirre 
Inquirre-branco 
Taipoca 
Pequi -doce 
Baba-de-boi -branca 
Baba-de-boi-pre ta 
Baba-de-bo i 
Trapiã 
Camboatã- vermelho 
Camboatã-branco 
Desconhecido (Ebenaceae) 
Arariba-chumbo 
Gamel ei ra-branca 
Gameleira-preta 
Pau-d'a l ho 

R el'isto Tlleobrolllo 14( I}. 1984 
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Anexo 1 - Continuação 

Genipa ame~icana 

Guarea sp . 

uattel'ia sp.l 

Guattel'ia sp .2 

Hir teZla t r iandra 

I nga edulis 

Lecythis pisonis 

Licania 

Licar ia kubit_ki 

Loncnocarpus neuroscapna 

Lucuma sp. 

Lucuma sp . 

LueW7iU sp. 

f.fachae l'ium anguatifoZium 

ManiZkara elata 

".:argaritaria nobais 

gatayba sp. 

Mezilau'l'U s sp . 

Miconia caZvescens 

Nectandra sp.l 

Nectandrn sp.l 

Neea sp. 

Ormosia orbo"l'ea 

Pipe"l' sp . 

Platymiscium blanchetti 

Poecilanthe ulei 

Posoque"l'ia Zongiflora 

Pl'otium neptaphyllum 

Psycnotria ca"l'thaginensis 

Psychotria S p. 

Qua·raribea floribunda 

Quararibea turbinata 

Randia arma ta 

Rapanea sp. 

P.aputia parensis 

Houvo/fia gl'andiflora 
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Fernandes e Vinha 

Jenipapo 

Bilre iro 

Pindalba 

Pindalba 

Qui r i -branco 

Jngã cipó 

Sapucaia 

Oi ti 

Louro 

Cabelouro 

Bapeba 

Bapeba 

Mucuri 

Sete capotes 

Massaranduba 

Pau-vidro 

Camboatã- preto 

Louro-pi menta 

t1andururu-verme 1 ho 

Louro-canela 

Louro-s abão 

Far inha- seca 

Angel im 

Beto-pintado 

Bã 1 samo- rosa 
f1uci ta lba-branca 

Arari ba 

Amescla 

Arar i ba-sapo 

Arariba 

Virote-verdadeiro 

Vi rote-bandeira 

Arariba -cruzeiro 

Pororoca 

Esteeiro 

Pau-de-cachimbo- branco 



Anexo 1 - Continuação 

Ffneedia nacr-çphy Z la 

Rc;Z! inia sp.2 
.'?ucgea in:Jol.:..croQta 

SaY'ccur~e broa ~Z ien8i s 

Seba3tiania g~adiehaudii 

SicKi'f'!fjia r"i4.? r>G 

Simc1"ouba a"'iaYla 

Slocmea sp. 

So ~anWl sp. 
$O }Y) ea hiZaY'ii 

Spondia <' Zu tea 

S:.epha "iopodiW'1 bZanchetia'lur' 

Stere~(z.":· ,,, spea-;'~sa 

SY'1J~oni~ ÇZ ~bAtif'em 

:'abebuia obt!t i.~"'oZic. 

~apiri1"C guiar.e"!sis 

~ecoma roseo- aZba 

TermirzaZia orosiLiensi.s 

'!'etrosty~idiu"'1 g!"andi,foliutri 

':ocoyen.a bu1.Zacc 

~oc~ilia inaigni 

:-'ri lziLia p een-; 

':roichi Z. ia quac.'Y'ij:lga 

ViUcreaia sp . 
~'i r'iic cl"ophyZZa 

Xantho:::yl um sp . 

Xylosrra s~l zl11Clnii 

Zotle l'nio aff. m"citayba 

Recomposição f1orístioa 

Bacupari 
Jangada-p~eta 

Pi nha -brava 
Arariba 2 

Cambucã 
Enguico 
Arariba-verme lha 
Pau -pa ralba 
Gendiba 
Desconhecido (Solanaceae) 
Amora -branca 
Cajazei ra 

25 

Desconhecido (Dicha peta l aceae) 
Samuma-preta 
Fruto-de-urubu 
Jacarandá-branco 
Oland i 
Peroba -branca 
Pau- pombo-vermelho 
Pau -d' arco-peroba 
Aracá-d 'água 
Cavoeiro 
Fa l sa-coarana 
Jen i papo-bravo 
Desconhec i do 1 ( ~ e I i aceae) 
Rosa-branca 
Rosa-branca 
Desconhecido 3 (Icacinaceae) 
Copian 
Lara nje i ra-brava 
Pau-de- respos ta 
Muci ta lba -preta 
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Centro de Pesquisas do CaCQu, Ilhéus, Bahia, Brasil 

Influência da idade na distribuição do sistema radicul&r da 
pimenta-do-reino na Bahia, Brasil' 

José Vanderlei Ramos2
, Célio Soares Moreua3 e Romildo Nunes dos Santos2 

R e ... mo 

Foi estudada a distribuição do sistema radicular da pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) cv, 
Cingapura em plantas de diferentes idades (12, 24, 30 e 42 meses), cultivadas em OXisol, no Mu
nicípio de Una, Bahia. Para tanto, coletaram-se amostras de solo localizadas simetricamente so· 
bre uma mesma linha de cada lado do tronoo, às distâncias de 35, 70 c 105 em e profundidades 
de 0-30, 30- 60 e 60 - 90 em. Encontrou-se maior concentração de radicelas na camada superfi
cial do solo (O -30), variando de 67,36 a 85,15% em pimenteiras de 12 e 42 meses de idade, res
pectivamente. A porcentagem de radicelas decresceu com o aumento da Idade das plantas na dis
tância lateral de 35 em do tronco. Entretanto, nas distâncias de 70 c 105 em, estas porcentagens 
cresceram com a idade das plantas. 

PalavraSochave: Piper nigrum, sistema radicular 

Influence of age on the distribution of the root system of the 
pepper plant in Bahia, Brazil 

Abstract 

The distribution of the root system of the pepper plant (pipernigrum L.) cv. Cingapura was 
studied in plants of different ages (12 , 24 , 30 and 42 months). These were grown in an oxisol in 
the municipality of Una, Bahia, For each plant, soi! samples were coUected at distances of 35, 

I Parte do trabalho de tes, "Desenvolv imento do sistema radicular da pimenta·do·reino (Piper 
nigrum L.) em plantas com diferentes idades'; apresentada pelo primeiro autor à Escola Supe
rior de Agricultura "Luiz de Queiroz'; da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), para obten
ção do t(tulo de Mestre em Fitotecnia. 

'Divisão de Diversificação de Culturas, Centro de Pesquisas do Cacau, Caixa Postal 7, 45.600, 
ltabuna, Bahia, Brasil. 

'Departamento de Agricultura e Horticultura, I::SALQ/USP, Caixa Postal 9, 13.400, Piracicaba, 
São Paulo, Brasil 

Recebido para publicação em 4 de abril de /983 27 



28 Ramos. Moreira e Santos 

70 and 105 em and deplhs af 0-30.30- 60 and 60-90 em localed symmeu,ically on a line on 
cach side of lhe lrunk , The grcaler cancenu.lion of roollels was found in lhe superficial layer 
(O - 30 em) of lhe soil varying from 67.36 lO 85 ,15% in planls 12 and 42 monlhs a ld respeclively , 
The rootlel pcrcentagc decre.sed wilh lhe increase of age of lhe planls aI a laleral dislance of 35 
em from lhe trunk, However. aI lhe dislanees of 70 and 105 em, Ihese percenlages increased 
wilh lhe age of lhe pla"IS, 

Xey words: Piper nigrum, rao l ,y lem 

Introdução 

A distribuição das raízes ativas das 
plantas no solo tem merecido especial 
atenção de muitos pesquisadores, obje
tivando o uso racional de fertilizantes, 
espaçamento adequado, preparo do solo 
e seu manejo e consorciação com outras 
culturas, 

Em pimenta-do-reino, raras são as in
formações relacionadas com o compor
tamento de suas raízes no' solo , Terada 
(1968), investigando a distribuição do 
sistema radicular da pimenta-do-reino 
em um Latossolo Amarelo, com plan
tas de diferentes idades, verificou que a 
maior concentração de raízes, em todas 
as idades estudadas, se localizava na ca
mada do solo compreendida entre O e 
30 em , Nesta profundidade , foram en
contrados 99 , 90 e 84% de raízes em pi
menteiras com I, 2 e 4 anos de idade, 
respectivamente, Waard (1969) relata 
que a pimenteira apresenta um sistema 
radicular muito compacto e que as raí
zes responsáveis pela retirada de nutri
entes são superficiais, Além das raízes 
superficiais, a planta possui três raízes 
principais, que penetram no solo até 
3 m de profundidade . Segundo Maistre 
(1969), a pimenteira possui um sistema 
radicular com três a seis raízes princi
pais, que se aprofundam no solo, e um 
conjunto de raízes laterais, localizadas a 
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maior parte nos 30 em superficiais do 
solo, num raio de aproximadamente 60 
em em torno da planta , 

O presente trabalho teve por objetivo 
estudar a distribuição do sistema radicu
lar da pimenta-do-reino, levando-se em 
conta a idade das plantas, 

Material e Método 

A pesquisa foi realizada na Estação 
Experimental Lemos Maia , da CEPLAC 
(Comissão Executiva do Plano da la
voura Cacaueira), localizada no muni
cípio de Una, Bahia, Escolheram-se 
16 pimenteiras de cultivar Cingapura , 
plantadas em um OxisoL As plantas fo
ram divididas em quatro grupos, de 
acordo com a idade , a saber: 12,24 , 30 
e 42 meses, Cada grupo constitui wn 
tratamento, 

Na avaliação do sistema rad icular 
das plantas, foi usado o método de co
lheita de amostra por sonda (Ford , 1954; 
Montenegro, 1960), 

Para localizar os pontos de amostra'
gem, foi utilizado o critério adotado por 
McNamee (1955) , que determina distân
cias prefixadas em relação ao tronco das 
plantas, Estes pontos localizam-se sime
tricamente sobre uma mesma linha de 
cada lado do tronco às distâncias de 35 , 
70 e 105 em onde foram coletadas 
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amostras de solo nas camadas de 0- 30, 
30- 60 e 60- 90 cm. As amostras do 
solo furam retiradas com o auxI1io de 
um trado, com a parte coletora de for· 
mato cilíndrico , medindo 15 cm de alo 
tura a 10 cm de diâmetro. 

A separação das raizes da terra foi 
feita por lavagem em água em peneiras 
com malha de 2 mm de diâmetro. As 
raízes retiradas na peneira foram coloca· 
das em papel para secarem ao ar. Efe· 
tuou·se uma seleção das raízes, nas quais 
procurou·se estudar somente raízes fInas 
(radicelas), com diâmetro igual ou me· 
nor do que 1 ,50 mm. 

Após a seleção , as radicelas foram co· 
locadas em saquinhos de papel e levadas 
à estufa para secar. Subseqüentemente, 
as radicelas foram submetidas a uma no
va limpeza de impurezas. Em seguida, 
voltaram à estufa com temperatura de 
70 a 80 CC para secarem até o peso cons· 
tante. A pesagem de cada amostra foi 
p.fetuada em balança de precisão, com 
aproximação de 0,1 mg, sendo obtidas 
deste modo o peso da matéria seca das 
raízes. 

Os resultados obtidos foram expres· 
sos em miligrama e porcentagem do pe· 
so total de radicelas em todo o perftl 
do solo estudado e representam a mé· 
dia aritmética dos valores encontrados 
em quatro plantas para cada idade es· 
tudada . 

Na análise estatística, foi usado o tes
te "t" para comprovação de médias. Os 
valores encontrados para "t", com seus 
graus de liberdade para os níveis de sigo 
nificância de 5 e I %, foram 2,45 e 3,71, 
respectivamente. 

Resultadose Discussão 

PelO da. radicelas 

Na. diferentes distancias horizontais 
do tronco. As pimenteiras de 42 meses 
apresentaram o maior peso de radicelas 
(1.814 mg) na distância de 35 cm do 
trohco, este valor , porém, não foi es· 
tatisticamen te superior aos demais. Nas 
distâncias de 70 e 105 cm do tronco o 
peso aumentou com a idade das plan· 
tas, cujos valores diferiram estatisti· 
camente entre si (Quadros 1 e 2). 

Nas diversas profundidades do 1010. 

Nos Quadros 1 e 2, verifica·se que, na ca· 
mada de O a 30 cm do solo, o maior 
peso das radicelas (4.006 mg) foi encon· 
trado nas pimenteiras de 42 meses. Nes· 
ta camada do solo, os valores do peso 
das radicelas aumentaram com a idade 
das plantas, havendo diferença signifi· 
cativa entre os tratamentos. 

Observa·se que os pesos das radicelas 
na camada do solo entre 30 e 60 cm, em 
todos os tratamentos, não diferiram es· 
tatisticamen te . 

Na camada do solo entre 60 e 90 em, 
o peso das radicelas foi maior nas plan· 
tas de 42 meses, diferindo significativa. 
mente dos encontrados nas pimentei· 
ras de 12 e 24 meses. 

Porcentagem de radicelas 

No Quadro 3, são apresentadas as 
porcentagens do peso de radrcelas. O 
maior adensamento das radicelas foi a 
35 cm do tronco , com média de 56,75% 
nas quatro idades estudadas. 

O percentual acumulado das radicelas 
à distância de 70 cm do tronco foi de 
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84,16% em média nos quatro trata
mentos. Este resultado se aproxima 
do obtido por Maistre (I969), que en· 
controu a maior concentração de raízes 
de pimenteira num raio de 60 em do 
tronco, mas difere daquele determinado 
por Waard (1969), que cita a faixa entre 
1,20 a 1,80 rn de distância do tronco da 
pimenteira como a área que apresenta 
maior quantidade de raízes . 

A porcentagem das radicelas diminui 
progressivamente com o aumento da 
idade das plantas na menor distância 

do tronco (35 em): em plantas de 12 e 
42 meses, se encontraram 79,42 e 
37,99% do peso das radicelas, respecti· 
vamente. 

Observa·se ainda no Quadro 3 que , 
entre os tratamentos, não ocorreu a 
mesma proporcionalidade de concentra
ção de radicelas nas três distâncias estu
dadas. As pimenteiras de 12 meses mos
traram um decréscimo acentuadp no 
percentual de radicelas da menor distân
cia do tronco (35 em) até a maior 
(105 em). No entanto, nas plantas de 

Quadro 1 - Peso (mg) das radice1as de pimenta -da - reino com diferentes idades 
três dis tâncias do tronco e três profund idades do solo. a 

Trata-
a 

Distâncias (em) Profu ndi dades 

mentos 35 70 105 0-30 30-60 60 -90 

A 1. 417 297 70 1. 200 507 77 

B 1. 379 604 119 1. 540 470 92 

C 1. 397 1. 022 757 2 . 472 604 102 

O 1.814 1. 532 1. 429 4.066 540 169 

arratamentos : A = 12 meses; B = 24 meses; C = 30 meses; e O = 42 meses . 

Quadro 2 - Teste de compa ração (valores de "t" ca lculados) dos pesos da s ra
dicelas de pimenteiras com vãrias idades a três d's tânc ias do tronco e três pro
f undidades do solo. 

Comparaçâo Distâncias (em) Profundidades (em) 
de 

Médias 35 70 105 0- 30 30-60 60-90 

A e/8 0 , 57 - 3,16* - 2 ,81· - 6 , 85 *. 0 ,83 - 1 ,00 

A c /C 0 , 21 - 9,12·· - 4,60* * - 5,68'* - 0,98 - 1 ,09 

A c/O 1 , 93 - 8,00·' - 14,34** - 11 , 73* * - 0 ,50 - 3 ,66· 

B c/C 0 , 21 - 4,87** - 4,26** 4 , 16 •• , , 30 - 0 ,48 

B c/O 2 , 17 - 5,89' - 13,80" - 10,340
- - 0 ,99 - 7,48*-

C c/O - 1 , 96 - 2,95* - 2,95- - 4,86** 0,57 - 2 , 31 

·Significativo ao nl ve 1 de 5%. 

·-S igni fica t ivo ao nlve 1 de 1%. 
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42 meses, esta diminuição do peso de ra
dicelas foi relativamente pequena. Estes 
resultados apresentam um significado 
prático para a distribuição de fertilizan
tes na cultura da pimenta-do·reino. As
sim, com base nos dados obtidos e em 
condições semelhantes, nos pimentais de 
12 a 24 meses, os adubos poderão ser 
aplicados num raio de 70 cm a partir do 
tronco, em face da grande quantidade 
de radicelas existentes nesta área. Por 
outro lado, em pimenteiras com 30 a 
42 meses, a distribuição dos fertilizantes 
poderá sor feita num raio de 1 m, para 
melhor utilização do adubo pelas raízes. 

A porcentagem de peso das radicelas, 
em todas as idades, foi maior na camada 
de O a 30 cm do solo, com média de 
75 ,88% (Quadro 3), concordando com 
os resultados obtidos por Terada (1968) 
e Maistro {I 969). Entretanto, Waard 
(1969) ehcontrou a maior quantidade 
de raízes de pimenta·do·reino na pro
fundidade do solo entre 60 e 90 cm. 

Foram encontrados nos 30 cm super-

ficiais do solo , nas pimenteiras de 12 e 
24 meses de idade, 67,26 e 73 ,26% de 
radicelas, respectivamente. Estes resul
tados discordam dos obtidos por Terada 
(1968) , que constatou a presença de 99 
e 90% de ra ízes em pimenteiras de 12 e 
24 meses, respectivamente. Esta alta 
quantidade de raízes nesta camada do 
solo foi provaveJrr.ente influenciada pela 
maior concentração de fertilizantes apli· 
cados na cova na época de plantio, co· 
mo explica aquele pesquisador. 

Observa·se , também no Quadro 3, 
que as porcentagens de radicelas dentro 
de cada idade estudada diminuiu com o 
aumento da profundidade do solo . 

ConcluJÕes 

a) A maiór concentração de radicelas 
na pimenta·do-reino ocorre na camada 
superficial do solo (0-30 cm) , variando 
de 67 ,36% nas plantas de 12 meses a 
85 ,1 S% nas de 42 meses. 

b) Na distância lateral de 3S cm do 

Quad rp 3 - Di st l'i bui cão das radi ce la s de pimenta-da-reino com várias idades a 
t rês distâncias do tronco e três profundidades do SOlO. 

Idade Di stribui eão Di stânc ias (em) Profund idades (en) 
(meses) ), 

35 70 105 0-30 30-60 60-90 

12 79 ,42 16,65 3,93 67,26 28 ,42 4,32 
7~ acum. 96 ,07 100 ,00 95 ,68 100 ,00 

24 h 65,60 28 ,73 5,6 7 73 , 26 22 ,36 4,38 
% acum. 94 ,33 100,00 95,62 100 ,00 

30 ~ 43 ,99 32 , 18 23,33 77 ,53 9,02 3, 15 
1 acum. 76,17 00 ,00 96 ,85 100,00 

42 % 37,99 32,08 29 ,93 85 , 5 1 ,3 3,54 
% acum. 70,07 100 ,00 96, 46 100 ,00 

Medias % 56 , 75 27,4 1 15,84 75 ,88 20 , 27 3,85 
% acum . 84, 16 100 ,00 96, I 5 100,00 
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tronco da planta houve diminuição na 
porcen tagem de radieelas com o aumen
to da sua idade. Em contraste, nas dis
tâncias de 70 e 105 em, houve aumento 
de peso e porcentagem de radicelas com 
o aumento da idade. 

c) A aplicação de fertilizantes em 
pimenteiras de 12 a 24 meses de ida
de deve ser feita em cobertura, num 
raio de 70 em a partir do t ronco e, nas 
plantas de 30 a 42 meses , em um raio 
de 1 m. 
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Influência da calagem e adubação na produção da 
seringueira no Sul da Bah ia! 

Edson Lopes Reis2 
, Charles J.L. de Santana 2 e Percy Cabala·Rosand 2 

Resumo 

Foram avaliados, em uma primeira fase. os efeitos da adubação NPK. calagem e interação des' 
ses fatores sobre a produção de borracha em seringais de 12 a 15 anos de idade. implantadoscm 
um Oxisol. Em uma segunda fase. os mesmos fatores foram avaliados na presença e au sência de 
Ethrel. Na primeira fase, aplicaram·se 90. 90 e 120 kg h,' ano" de N, P, 0, e K,O. respect iva· 
mente, e, na segunda, 70, 90 e 60 kg, respectivamente, desses nuuientes. O nitrogênio foi fracio' 
nado, aplicando·sc a metade, juntamente com os ouuos nutrientes, por ocasião da queda das fo' 
lhas. e o rcstante 6 meses depois. O calcário dolomítico foi aplicado 2 meses antes da primeira 
adubação, à razão de 1750 kg ha' . ,Na primeira fase, não houve cfeito para os tratamentos; na 
segunda , o uso do Ethrel aumentou significativamente a produção de borracha, não ocorrcndo, 
porém, qualquer efeito dos fertilizantes e calcário ou mesmo interação destes com o Ethrel. Ois' 
cutem·se as mudanças químicas causadas no solo pela aplicação de calcário e adubação , PK bem 
como as variações ocorridas na composição mineral das folhas da seringueira. 

PaÚlvras-chave: Hevea , solo, adubação mineral, calagem 

Effect of lime end NPK fertilizer1 on rubber yield in aouthern 
Bah ia, Brazil 

Abstract 

The effects of lime and NPK fertiliz.tions and the intcroctions of these fac tors o n rubbcr 
production wcre mcasured, in the first phasc, in 12-15 year old plantations on Oxisols. In a 
seco nd phase, the same effects were mcasured in the presence and absence of Ethrel. In the 
first phasc. 90, 90 and 120 kg ha" ycar" of N, p,O . and K,O respcctively were applied and 
70, 90 and 60 kg of these nuUients respcctiveIy were applied in the second phase. Half of the 
nitrogen and ali phosphorus and potassium were added during the IcaHall season and the re' 

'Trabalho apresentado no X VIlI Congres$O Brasileiro de CiêncÍIJ do Solo, Solvador, 30 de agosto 
a 5 de setembro de 1981. 

'Divisôo de GeociêncÍlJs, Centro de Pesquisils do Cacau, Caixa Postal 7, 45.600, ltabufllJ, Bahia, 
Brasil. 
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maining nilrogen 6 monlhs 1.ler. Lime was added 2 monlhs before the nUlr ienls .ddilion ai 
lhe rale of 1,750 kg h.-' as dolomilie !imeslone_ The yield in lhe first period did not show any 
response lo lime .nd NPK fertilizal io ns_ In lhe sccond pcriod a significanl response lO Elhrel 
was recordcd bUI Iher. was no effecl duc la Irealm enls a r even inler.clions wilh lhe Slirnulant. 
Ch.nges in so me chemical properlics of so il du e 10 lime and NPK fcniliz.lion and varialions of 
lhe mineral composition of lhe leaves are also disc usscd_ 

Key lVords: Hevea, $Oil , mineral fertilizat ion , lirning 

Introdução 

Nos últimos 35 anos, a cultura da se
ringueira tem-se expandido no Sul da 
Bahia, em solos de baixa fertilidade na
tural e não adequados ao cultivo do ca
'caueiro (Silva , 1972)_ A análise química 
de uma área considerável de solos ocu
pados por esse cultivo evidenciou acidez 
elevada, alta saturação de aluminio , bai
xos teores trocáveis de bases e deficiên
cia acentuada de fósforo (Santana, Ca
bala-Rosand e Vasconcelos Filho, 1977)_ 

A adubação da seringueira é prática 
frcqüen te em outros países, o que não 
ocorre no Brasil, onde a aplicação de 
fertilizantes nos seringais é ainda bas
tante restrita, em decorrência da falta 
de trabalhos experimentais para as dife
rentes fases de exploração desse cultivo _ 

Em outros países produtores, há re
sultados experimentais consistentes 
mostrando o efeito benéfico da aduba
ção, não somente na fase de desenvolvi
mento como também na fase da sangria 
(Mainstone, 1963; Mainstone, 1969; 
Jeevaratnam, 1969; Puspharajah , 1973). 
Tem sido comprovado também o efeito 
benéfico da adubação em seringais esti
mulados (Rubber Research lnstitute 
of Malaysia, 1974; Sivanadyan, 1979)_ 

Neste trabalho, são apresentados os 
resultados de um experimento conduzi
do em seringais adultos no qual foi me-
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dido inicialmente o efeito da calagem e 
adubação e da interação desses fatores 
sobre a produção de borracha, avalian
do-se subseqüentemente os efeitos des
ses tratamentos na presença e ausência 
de Ethrel. 

Material e Método 

O ex perimento foi conduziqo em se
ringais de 12 a 15 anos de idade , locali
zados na Empresa Agrícola Contendas 
SI A, município de ltuberá, Bahia e cons
tituídos dos clones Fx 3899, Fx 2261 
e lA 873 . Na fase de instalação deste 
ensaio , foram tomadas as circunferên· 
cias do tronco , ã altura do início do 
painel das plantas, visando avaliar o grau 
de uniformidade nas parcelas e blocos. 
A descrição das áreas experimentais e 
resultados parciais foram anteriormente 
apresentados por Cabala-Rosand e Vas
concelos Filho (1974?); Cabala-Rosand, 
Santana e Vasconcelos Filho (1975?) ; 
Cabala-Rosand e Vasconcelos Filho 
(I 976?) e Sarltana, Cabala-Rosand e 
Reis (J 976). 

Foram consideradas duas fases distin
tas neste experimento. a primeira fase 
(1972/1975) , utilizou-se o desenho ex
perimental em blocos casualizados com 
os tratamentos testemunha, adubação, 
calagem e calagem + adubação, que fo
ram repetidos cinco vezes. Na segunda 
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fase (i975/1977), utilizou·se o delinea· 
mento em blocos ao acaso, em parcelas 
subdivididas, com os quatro tratamen· 
tos e dois subtratamentos (com Ethrel 
e sem Ethrel), em três repetições. Cada 
unidade experimental foi constituída de 

• 50 plantas. Após o terceiro ano de con· 
trole de produção de borracha, 25 plan· 
tas de cada unidade experimental foram 
tratadas com estimulante Ethrel a 10%. 
com aplicação bimestral , em faixa de 
2,5 em de largura abaixo da sangria. 

As doses dos nutrientes, durante os 
dois primeiros anos, constaram da apli· 
cação anual de 90 kg ha'! de N, 90 kg 
ha'! de PlOS e 120 kg ha'! de K2 O, nas 
formas de uréia , sulfato de amõnio, suo 
perfosfato triplo e cloreto de potássio. 
Essas dosagens foram ajustadas nos três 
anos subseqüentes para 70, 90 e 60 kg 
ha'! de cada um desses nutrientes. Em 
ambos os casos, a adubação nitrogenada 
foi fracionada, aplicando·se 50% com 
os outros nutrientes, por ocasião da que· 
da de folhas, e o restante , 6 meses apos. 
O calcário dolomítico foi aplicado à ra· 
zão de 1.750 kg ha'! , dois meses antes 
da primeira adubação, com base nas 
curvas de titulação segundo a técnica 
deserita por Abruíia e Chandler (1955). 

Para cómputo do rendimento em 
borracha seca. a partir do controle do 
látex , pelo sistema de meia espiral em 
dias a1íernados, foram realizadas amos· 
tragens para determinar os teores de 
umidade e exprimir os resultados em 
termos de borracha seca (dry rubber 
concell1). 

Coletaram·se também amostras do 
solo, em várias profundidades(Figura i) , 
com o objetivo de avaliar as alteraçõcs 

decorrentes dos tratamentos considera· 
dos . Durante os dois primeiros anos, 
fez·se coleta mensal de folhas para de· 
terminar os teores de K, P, Ca e Mg. 

RelUltados e Discussão 

As médias das circunferências do 
tronco das plantas em cada unidade 
experimental e material clonal eviden· 
ciaram uma variabilidade satisfatória 
para as finalidades do ensaio (Quadro 
I) . Os dados de análise química do solo 
revelam condições de acidez acentuada 
associada a conteúdos de alumínio tro
cável e baixos teores de bases divalcn· 
tes ; o fósforo e o potássio situaram·se na 
faixa de disponibilidade baixa para o ex, 
trator de MehJich . 

Na Figura i , estão representados os 
valores de pli e alumínio trocável rela· 
tivos a três amostragens. inicialmente , 
o pli é baixo em todos os tratamentos 
e, em coerência com o alumínio supe
rior a i meq 100 g-! ,expressa o eleva· 
do grau de acidez desse solo . Na segunda 
amostragem, houve redução no grau de 
acidez nas parcelas que receberam cal· 
cário, sendo que, na terceira amostra· 
gem, observou·se reacid ificação do solo, 
notadamente nas parcelas que recebe· 
ram adubação, provavelmente devido a 
lixiviação das bases. 

Os teores de cálcio e magnésio trocá· 
veis se elevaram com a calagem, mas 
apresentaram diminuição com o passar 
do tempo , inclusive nas parcelas que 
não receberam esse tratamento. Essa 
diminuição é possivelmente decorrente 
da lixiviação, tendo se observado ligei· 
ros aumentos de Ca trocável nas cama· 
das inferiores (Figura 2). 
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as parcelas adubadas, ocorreram 
maiores teores de fósforo e potássio, 
principalmente nas camadas superficiais 
(Figura 3). Os teores de fósforo decres
ceram na seguinte seqüência de trata

,mentos: adubação > adubação + cala
gcm > testemunhas > calagem. A dimi
nuição deste elemento com a calagem 
decorre , possivelmente , da fonnação de 
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fosfatos de cálcio de baixa solubilidade . 
No que se relaciona ao potássio, não se 
constataram grandes variações em fun
ção dos tratamentos. Resultados simila
res , com relação a este nu trientes, foram 
obtidos po r Boi ton e Shorrocks (J 961 ) 
e Pushpadas et ai (J 973). 

No que se relaciona a nutrientes na 
fo lha , o clone Fx 2261 apresentou maio-



Quadro 1 - Mater ial botânico, circunferência media do tronco das pl antas e algumas caracterist icas quimicas dos so-
los ut ilizados no experimen to. 

610cos Ci rcu nferência Prof. pH Al+++ Ca++ Mg+t K+ Na+ P e Tra tamentos do (em) 1 : 2,5 meq 1009
1 U9 9- 1 

mater ial botânico tronco 

Test . 48 ,4 ~ 1,7 
Copa : Fx 3899 Adub. 47,0': 1,7 0-20 4, 7 1 ,4 0,9 0,5 0,08 0,07 
Rase: GA 1301 Ca 1. 48 , 5 ~ 1,8 20-40 4,5 1 ,3 0,2 0,3 0,03 0,03 

Cal .+Adub . 47,9 ': 2,0 
~ 

II Test 54,7 :':. 2,0 .. 
~ 

Copa: Fx 3899 Adub. 52,9 ~ 2,3 0-20 4,7 1 ,3 1 ,4 0,9 0,10 0,03 ;; 

" Base: GA 1301 Ca l. 54,4 .: 2,2 20-40 4,5 1 ,2 0,8 0,8 0,06 0,03 
'" <>. 

Ca l. +Adub. 54 ,4 ~2, 1 c: 
ir 

III Test. 60 ,0 ~ 2,9 
g. 

IAN 873 Adub . 62,4 :: 1,8 0-20 4,4 2,0 0,2 0,8 0,07 0,03 2 
I} 

~ Ca 1. 62 ,6 :':. 2,3 20-40 4,4 1 ,8 0,1 0,8 0,03 0,03 3 ~. 
Ca l.+Adub. 60 ,0 + 2,7 

" :., ir 
~ IV Test . 50,1 :':. 1,9 
;:;. 
~ IAN 873 Adub . 56,6 + 2,5 0-20 4,8 0,9 1 , 1 1 ,3 0,07 0,03 2 
;l Cal. 5 1, 5~2,4 20-40 4,7 1 ,5 0, 3 0,7 0,03 0, 03 2 
i3 Cal.+Adub. 61,4 ~ 3,3 c:.-c; 
;; 

54 ,6 ~ 1,8 '" V Test . ..... ... r. 2261 Adub. 55 ,1 :!:. 1,7 0-20 4,5 1,6 0,2 1 ,O 0,07 0,04 2 ~ ..... 
~ 

Ca l. 58 ,4 ~ 1, 5 20-40 4,4 1 ,4 0,1 1 ,O 0,03 0,03 
..... 
'O Cal .+Adub. 56 ,1 .: 2,2 ... 
~ " 
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res concentraçõcs de P, Ca e Mg em con
fronto com o clone Fx 3899, que, por 
sua vez, apresen tou concentrações mais 
elevadas de K (Figuras 4 e 5). A calagem 
concorreu para a diminuição dos teores 
de potássio nas folhas, ao mesmo tempo 
que provocou aumentos nos teores de 
cálcio. A redução dos teores de potássio 
deve decorrer das mudanças nas relações 
ca tiônicas no solo , onde um aumen to 
nos teores trocáveis de Ca e Mg deve 
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provocar uma redução na absorção de 
potássio . Resultados similares fo ram ob
tidos por BoI ton e Shorrocks (196 \ ) e 
Pushpadas et ai (1973) em fo lhas de se
ringuei ras submetidas a calagem. 

Em ge ral , ocorreram maiores concen
traçõcs de fósforo nos meses de agosto 
e setembro , após o lançamento de folhas 
novas. Isto decorre seguramente da mo
bilidade desse elemento nas folhas c 
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maior atividade fisiológíca da planta. Os 
teores de potássio apresentaram varia
ções inconsistentes e sem época defini· 
da enquanto que as concentrações de 
cálcio foram mais elevadas nos meses de 
julho e agosto, em coincidência com a 
época de queda das folhas (Figuras 4 e 
5). Este elemento apresenta baixa mo
bilidade nos tecidos; portanto, sua con· 

centração é mais elevada nas folhas ve
lhas que nas folhas novas. 

As concentrações de magnésio fo
ram mais elevadas no período de janei
ro a maio de 1974, ocorrendo , em se
guida, um declínio sem maiores flutua
ções (Figura 5). 

No Quadro 2, estão contidos os da-
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dos de produção de borracha, obtidos 
da primeira fase (1972/ 1975) do expe
rimento_ Observa-se que não ocorreu 
qualquer efeito para os tratamentos adu
ba~ão e calagem bem como para a com
binação de ambos_ Nota-se , todavia , 
que , nesse período, os níveis de produ
tividade alcançados com parcelas relati
vamente grandes (50 árvores) são bas
tante elevados (± 300%), quando com
parados com a produção média (400 kg 
ha- t de borracha), obtida anualmente 
no Sul da Bahia (Menezes e Vasconce
los Filho , 1977)_ Estes resultados são 
bastante alen tadores e sugerem que se 
devem incluir a adubação entre outras 
medidas agronômicas realizadas nas áreas 
experimentais, tais como roçagens perió
dicas e combate sistemático a insetos e 
enfermidades_ 

Na segunda fase (1975/1 977) do ex
perimento, em que se incluíram os sub
tratamentos com e sem estimulação, os 
dados de produção de borracha (Quadro 
3) mostraram que houve apenas aumen
tos não significativos para os tratamen
tos adubação e adubação + calagem; 

neste caso , a calagem reduziu o efeito da 
adubação e, quando realizada de modo 
isolado, aproxima-se da testemunha_ Ve
rificou-se ainda que o uso do Ethrel oca
sionou aumentos significativos na pro
dução de borracha_ Entretanto , não 
houve interação em relação à aplicação 
dos tratamentos_ 

A redução significativa nos níveis de 
produção de borracha de um ano para 
outro na segunda fase do experimento 
está provavelmente associada a condi
ções climáticas adversas e mudança de 
painel , podendo se admitir também que 
plantas estimuladas requerem , para man
ter elevados níveis de produção, maiores 
doses de nutrientes_ Nesse senfido, já há 
quem recomende maiores doses de adu
bos nas seringueiras estimuladas (Rubber 
Research lnstitute ofMalaysia, 1974)_ 

Foi também constatado por Sivanadyan 
(1979) que a redução nos níveis de pro
dução em plantas estimuladas é decor
rência de limitações de ordem nutricio
nal , que podem ser evitadas aplicando
se maiores doses de fertilizantes_ 

Quad ro 2 - Influência da adubacão e calagem na producão de borracha em kg ha- l 
(dados corr igidos pa ra 476 pl antas com 144 sangrias) _ 

Pr imei ra fase (1972/1975) 
Tra tamen tos 

72/73 73/74 74/75 72/75 

Testemunha 1. 260 a 1.282 a L 148 a 1_ 230 a 

Adubacão 1.273 a 1. 364 a L 113 a 1.250 a 
Ca l agem 1.308 a 1.290 a L 213 a 1- 270 a 
Ca I _ +adubacão 1- 337 a 1.294 a L 201 a 1.277 a 

Ano 1 _ 295 a 1_308 a 1- 169 a 

I~êdias segu idas da mesma letra não são significativamente diferentes_ 
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Quadro ~ - Inf l uência da adubacãQ e calagem na producão de borracha em kg ha -I 
em seri ngueIras com e sem estimul acao (dados co r rigidos pa ra 476 pla ntas cóm 144 
sangrIas) . 

Tra tamentos 

Testemu nha 

Adubacão 

Calagem 

Ca l. +adubacão 

Subtra tamen tos 

Com Ethre l 

Sem Et hrel 

Ano 

Segunda 

75/76 

I. 109 a 

I. 300 a 

I. 132 a 

I. 321 a 

75/76 

1.310 a 

I. 121 b 

1. 216 a 

fase ( 1975/1977) 

76/77 75/77 

887 a 998 i' 
I. 049 a 1. 174 a 

836 a 984 a 
983 a 1 . 152 a 

76/77 75/ 77 

1. 027 a I. 168 a 
850 b 986 b 

938 b 

"Iêdias seguidas da mesma let ra não são significativamente dife rentes . 

Conclusões 

Em seringais adultos bem formados, 
as respostas a adubação e caJagem são 
inexpressivas. 

O estimulante Ethrel ocasionou au
mentos significativos sobre a produção 
de borracha. 

O efeito da calagem sobre a acidez 
do solo restringe-se aos dois primeiros 
anos e apresenta efeito negativo sobre 
a disponibilidade de f6sforo. 

As concentrações de nutrientes nas 
folhas variaram conforme o clone e a 
época de amostragem. 
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Influência da aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio sobre o 
desenvolvimento da seringueira (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) 

no Sul da Bahia ' 

Edson Lopes Reis1
• Luiz Francisco da Silva Souza3 e Francisco de Assis Fe"az de 

Mello" 

Resumo 
A influência da adubação no desenvolvimento da seringueira foi avaliada em um Iatosol ver

melho-amarelo. ° esquema experimental utilizado foi um fatorial 3 x 3 x 3 para NPK. sobre 
lastro uniforme de elLxofre c mieronutrientes. Em tratamentos adicionais. foram medidos os efei' 
lOS do enxofre. micro nutrientes e calcário dolomÍlico. A unidade experimental co nstou de nove 
plantas do clone Fx 2804, no espaçamento de 7 x 3 m. Os nutrientes foram aplicados em três 
níveis, a intervalos regulares de 70, 80 e 60 kg ha-' , para N, P, 0, e K,O, respectivamente. ° 
calcário foi aplicado no iníCiO do experimento, na dosagem de 1.500 kg ha- ' c o s micronut rien· 
tes foram adicionados em anos alternados, a partir do plantio. ° nitrogênio e O potássio não 
contribuúarn para o de senvolvimento da circunferência do tronco, enquanto o fósforo provocou 
efeitos quadráticos. Os maiores crescimentos corresponderam às dosagens de 26 kg ha" de P, O, 
no primeiro ano, 45 no 20 ,3? e 4? anOs e 112 no 5? ano . A ausênCia de enxofre, micronutrien
tes c calcário nâo mostrou efeitos significativo s em relação ao tratamento completo . 

Palavrar-chave: Hevea brasilienns, solo, adubação mineral, NPK 
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Effects of nitrogen, phosphorus and potassium addition on growth of rubber tree 
(Hevea brasiliensis Muell. Arg.l in southern Bahia 

Abstract 

The influenee of mineral fertilizalion on the growth of lhe rubbcr tree was evalualed in a 
red yellow lalosol. n,e faclorial experimenla l design for NPK was a 3 x 3 x 3 and aU lrealmenlS 
ineluded a uniform sulphUI and micronulrienls ba,.., Olher trealmenls measured lhe effeelsof 
sulphur, micronutrienls and dolomilic limeslonc, A group of nine planls from lhe Fx 2804 clone 
wilh spacing 7 x 3 m was oon~idered as a plol. Th. nutricnl s ",erc added ai llue. leveis aI rcgular 
inlervals based on 70, 80 and 60 kg ha- ' of N, P, O, ,and K, O rcspectively , Lime was addcd ai 
lhe 51arl of lhe cxpcrimenl at lhe rale of 1,500 kg ha-' and lhc mieronutr ie nts ",ere applied in 
a11ernativc ycars slarling when lhe planls ",Cre transplanled, itrogcn and pOl3ssium did nol 
show any cffcel on lhe growlh of the rubbcr Irunk girth bUI quadratie responses 10 pho,phorus 
wcrc found_ Thc hesl growlh leveis wcre: 26 kg ha-' of P, 0, in lhe firsl y.ar; 45 kg ha-' of P, 0, 
in Ihc sccond, third and fourlh years and finally 112 kg ha-' of P,O, in the fifth year, n,. 
absonee of lin,e, sulphur and micronulrienls did nOI show any effeet ",hen oompared 10 the 
complete trealmenl, 

Key words: HevlJiJ brasiliensis, soH, mineral ferlilizalion, NPK 

Introdução 

A adubação de um seringal em for
mação tem por objetivo acelerar o seu 
desenvolvimento e, conseqüentemente, 
antecipar o período de sangria bem co
mo manter. o vigor da plantação a fim 
de garantir satisfatórios n{veis de pro
dução de látex. 

No Extremo Oriente, a primeira ten
tativa de uso de adubos foi realizada em 
1903, 25 anos após a instalação das pri
meiras plantações com sementes intro
duzidas do Brasil. Para a exploração des
ta cultura , tão pouco conhecida, as opi
niões sobre os efeitos da adubação eram 
divergentes e, em 1916, esta prática foi 
difundida apenas no Ceilão (Sri Lanka) , o 
primeiro país a cultivar a seringueira. As 
recomendações de fertilizantes para se
ringais desse país resultaram de pesquisa's 
conduzidas pelo Rubber Research Insti
tute ofMalaya em 1936 (Bellis,1971). 
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No Brasil, ao contrário de outros paí
ses produtores de borracha natural , os 
poucos trabalhos de pesquisa conduzi
dos até agora não têm mostrado as reais 
necessidades de nutrientes da seringuei
ra , fato que tem limitado o uso de adu
bos nos diferentes estágios de desenvol
vimento. 

No Sul da Bahia, o cultivo da serin
gueira foi introduzido em 1908, abran
gendo hoje uma área de 27.000 ha , e 
tem contribuído com 70% da produção 
dos seringais de cultivo existentes no 
Brasil (Superintendência da Borracha, 
1982?). No entanto, só em 1972 foram 
iniciados os primeiros trabalhos ex peri
mentais de adubação em seringais em 
desenvolvimento, através do Convênio 
SUDHEVEA/ DNPEA/CEPLAC/FCAP_ 
Mesmo assim, poucos experimentos vêm 
sendo conduzidos, alguns dos quais lo
calizados na Estação Ex perimen tal de 
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Una. pertencente à Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

O presente trabalho apresenta os resul
tados de um experimento em que foram 
medidos os efeitos da aplicação de nitro
gênio, fósforo e potássio , em três níveis, 
com adições de enxofre , micronutrien
tes e calcário, sobre o desenvolvimento 
do tronco da seringueira e sobre o pe
ríodo mínimo para início da sangria. 

Material e Método 

O experimento foi instalado em um 
seringal implantado em um lato55Ol ver
melho-amarelo, na área da Estação Ex
perimentai de Una , Estado da Bahia . 
Antes da instalação do experimento, co
letaram-se amostras compostas de solo 
para análise e cálculo da quantidade de 
calcário dolomítico. 

O esquema experimental utilizado foi 
um fatorial 3 x 3 x 3 pra NPK com o con
fundimento grupo Y sem repetições. Os 
27 tratamentos forarn dispostos no cam
po em três blocos incompletos, junta
mente com os tratamentos adicionais: 
testemunha, N2P2 K2 + enxofre , 2P2K2 
+ micronutrientes, N2 P2 K2 + enxofre + 
micronutrientes e NZP2K2 + enxofre + 

micronutrientes + calcário. Cada unida
de ex perimental constou de nove plan
tas com espaçamento de 7 x 3 m e foi 
separada por linhas de plantas não adu
badas. Utilizou-se o clone Fx 2804 por 
apresentar boa produtividade e certa 
resistência ao Microcyc/us ulei 

Os nutrientes foram aplicados em 
três níveis, a intervalos regulares de 70, 
80 e 60 kg ha-I de , P2 Os e K20, res
pectivamente , sobre um lastro unifor
me de enxofre e micronutrientes. Fo-

ram incorporados 60 kg ha- I de enxo
fre , 4 kg ha-I de zinco, 4 kg ha- I de co
bre, I kg ha- I de boro e 0,2 kg ha- I de 
molibdênio. O calcário dolomítico foi 
aplicado, no início do plantio , ã razão 
de 1.500 kg ha- I 

• 

Aplicou-se 1/ 5 dos níveis básicos de 
nutrientes no plantio e no 19 ano, 2/5 
no 29, 3P e 4P anos e a dosagem com
pleta a partir do 59 ano. Como fontes 
de fertilizantes, empregaram-se uréia , 
superfosfato triplo , cloreto de potássio, 
sulfato de cálcio , sulfato de zinco , sulfa
to de cobre , bórax e molibdato de só
dio. A dose anual dos fertilizantes, nos 
três primeiros anos, foi fracionada três 
vezes e aplicada em círculos em volta 
da planta ; a partir do quarto ano, foi 
fracionada duas vezes e aplicada em 
faixas laterais. Os micronutrientes fo
ram aplicados em anos ai ternados, a par
tir do plantio . 

Para avaliar os efeitos de tra tamen
tos, mediu-se anualmente a circunferên
-;ia do tronco ã altura de 1,30 m. Col!!
taram-se também amostras do solo antes 
e após a instalação do experimento para 
avaliar as modificações em algumas ca
racterísticas químicas. 

Resultados e Discussão 

No Quadro I, estão contidas algumas 
características químicas do solo coleta
do antes e depois da instalação do expe
rimento. Os dados da análise do solo, 
após aplicação dos tratamentos, mostra
ram incremento nos teores de AI e redll
ção do Ca + Mg trocáveis. O potássio e 
o fósforo permaneceram com conteúdos 
disponíveis baixos. Tratando-se de um 
solo envelhecido e, conseqüentemcntl! , 
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com alto grau de lixiviação, é possível 
que esses nu trientes tenham sido arras
tados para as camadas mais profundas 
do solo. Com relação ao efeito dos fer-

o 

tilizantes, observaram-se que os teores 

Quadro 1 - Algumas caracterlst icas 
quim!cas do solo antes da i nsta l ação e 
ao termi no do exper imento(0- 20 em) . 

Efe i tos meq/lOOg P 
globais Al+++ Ca ++ + Mg++ K+ ug/g 

Aa 0,0 3,3 0, 12 1 ,2 
No 0,3 1 ,3 0,06 0 ,9 
N, 0,4 1 , 1 O,Og 1 , 1 
Ni 0,6 0 ,8 0,06 1 , 3 
Po 0,5 1 ,O 0,10 1 ,O 
P1 0,5 0,9 0,06 1 ,O 
P2 0, 2 1 ,4 O,Og 1 ,3 

0,5 1 ,O 0,05 1 , 2 
K) 0, 5 1 , 1 0,08 1 ,3 
K 2 0. 3 1 , 2 0,07 0 ,7 

aAmostras coletadas antes da i nstalação 
do experimento ; as demais foram cole-
tadas ao termino do experimento . 

de Ca + Mg trocáveis decresceram com 
a adubação nitrogenada e foram incre
mentados com a adubação fosfatada e 
potássica. Resultados similares foram 
relatados por Pushpadas et al (1973). 

Para os dados de circunferência do 
tronco (Quadro 2), a presença do ni
trogênio não produziu efeitos signifi
cativos, embora se observe uma tendên
cia de resposta para o nível 2. Respos
tas semelhantes foram obtidas por 
Wignjoatmodjo ( 1964) com aplicações 
de até 1,5 kg de sulfato de amônia por 
árvore, em dois fracionamentos anuais. 
Jalichan e Takahashi ( 1970) verificaram 
que a seringueira jovem , instalada em 
solo podzólico vermelho-amarelo , res
ponde menos a adição de nitrogênio. Por 
outro lado , Hardjono e Ângkapradipta 
(I973) encontraram respostas lineares, 
em termos de desenvolvimento do tron-

Quadro 2 - Efeitos da adição de nitrogênio, fõsforoepotãssio, em t res niveis, 
sobre o desenvolvimento da c ircu nferenc i a do tronco das seringueiras (em) a dife-
rentes i dades . 

Efeitos Anos 

globais 19 2Q 39 4Q 5Q 6Q 

No 4,97 9 ,1 3 10 ,90 13,84 16,74 21,70 
N) 4,91 9 .49 11 ,16 14 ,46 16 ,87 23,12 
N2 5, 26 10,1 2 12 ,1 0 15,86 18 ,63 25,77 

Pc 4,38 7,02 8 ,02 10,78 13,32 17, 41 
p) 5,38 10 ,68 1 3 ,21 17 ,21 19 ,66 27, 18 
P2 5,38 11 .04 12,92 16 ,1 7 19, 27 26,00 

Ko 5, 30 9,30 11 ,93 15 ,30 18 .19 23 .84 

K ) 4,88 9,17 10 ,82 14,51 17,37 24,3 1 
K2 4,96 10,28 11 ,40 14,34 16,69 22,43 

DHS Tukey 5% 1 , 22 2,23 2,09 3,16 4,58 5,81 
OMS Tukey I'; 1 ,61 2,94 2,76 4,16 6,03 7,66 

C.V . :t 20,00 19,00 15 ,00 18,00 21,00 20,00 

Revista Theobroma 14(1). 1984 



Nitrogênio, fósforo e potdssio em seringueira 49 

co, para a adição desse elemento em ní
veis equivalentes aos utilizados no pre
sente ensaio. 

O efeito do fósforo sobre esse mes-

1110 parâmetro foi altamente significati
vo, com tendência quadrática a partir 
do 2!> ano, Através das equações de re
gressões (Figura 1), estimaram-se as 

6'l. ano 

25 Y = 17,44 + 0,1901 x - 0,00085 x' r = O,70OS
00 

--E 
u ..... 
O 
<.) 20 
Z 5~ ano O 
Q: Y = 13,33 + 0,3033 x - 0,00329 x' r = 0,78620' 
~ 

O 
O 42 ano 

< 15 y = 10,79 + 0,3190 x - 0,00368 x' r = 0,75660' 

U 
Z 

<W 320no 
Q: 

Y = 8,04 + 0,2476 x - 0,00268 x' r = 0,6446'0 W 
u.. 22 ano z 
~ 10 u Y ~ 7,03 + 0,33 19 x - 0,00645 x' r = 0,7055 00 
Q: -<.) 

5 

, 
DOSES DE FOSFORO 

Figura 1 - Efeitos da aplicação de doses de f6sforo s sobre O crescimento do tronoo da serin
gueira a diferente s idades. 
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quantidades de P10s que condiciona
ram máximo desenvolvimento do tron
co e que correspondem a 26 kg ha- I pa
ra o 19 ano; 45 kg ha- I para 029,39 e 
49 mos e 112 kg ha- I para o 59 ano de 
idade. Os resultados do fósforo são coe
rentes com os obtidos por Hardjono e 
Angkapradipta (1973) sobre o desenvol
vimento de seringueiras cultivadas em 
latossolos. 

Angkapradipta (1976) , comparando 
seis diferentes formulações NPK , con
cluiu que os melhores resultados foram 
obtidos para o tratamento ã base de 
600 g de sulfato de amônio, 324 g de 
superfosfato triplo e 156 g de sulfato 
de potássio, aplicados por árvore, a ca
da 6 meses. Neste caso, houve antecipa
ção de 1 ano no início da sangria em 
comparação com o tratamento normal
mente aplicado, cujas doses correspon
deram, respectivamente, a 200, 180 e 
180 gramas desses fertilizantes. 

Watson (1963), Ananth et al (1966) e 
Angkapradipta, Warsito e Nurdim (1975) 
assinalam que a adição de fosfato de ro
cha, na cova, acelera o desenvolvimento 
da seringueira durante os primeiros anos 
e que, depois desse período, as respostas 
a esse elemento são bem reduzidas ou 
até mesmo negativas. Todavia, Mainsto
ne (1963) e Thung (1966) demonstra
ram que a adubação fosfatada , na cova, 
poderia ser dispensada e substituída 
por duas aplicações anuais a partir do 
plantio . 

° efeito devido ao potássio não foi 
significativo, observando-se inclusive 
uma tendência negativa sobre o cresci
mento do tronco. George (1963) , 
Ananth etal (1966) , JalichaneTakahashi 
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(1970), Soong (1973) e Hardjono e 
Angkapradipta (1973) apresentaram re
sultados similares. Ananth et ai (1966) 
acreditam que a falta de resposta ao po
tássio decorra do uso de níveis inade
quados, enquanto Jalichan e Takahashi 
(1970) associam esse comportamento 
com a carência de magnésio. Segundo 
Soong (1973), a aplicação de cloreto de 
potássio aumenta o movimento de ions 
NH 4 , Ca e Mg no solo e acarreta uma 
redução no crescimento da seringueira. 

Os resultados dos tratamentos adi
cionais . sobre o desenvolvimen~o da cir
cunferência do tronco da seringueira es
tão contidos no Quadro 3. Observa-se 
que as seringueiras com adubação apre
sentam maior desenvolvimento que as 
do tratamento testemunha. 

Os tratamentos adicionais mostra
ram que aplicações de enxofre , micro
nutrientes e calcário não apresentaram 
efeitos significa!ivos no desenvolvimen
to da circunferência do tronco da serin
gueira. 

Conclusões 

O rritrogênio e potássio não tiveram 
efeito sobre o desenvolvimento do tron
co das seringueiras. 

As doses de fósforo tiveram efeitos 
quadráticos sobre o desenvolvimento 
do tronco, alcançando-se incrementos 
máximos com 26 kg ha-I de P10'S no 
19 ano; com 45 kg ha- I de P10s no 
29, 39 e 49 anos e com 112 kg ha- I de 
P1 0s no 59 ano. 

A ausência de enxofre, micronutrien
tes e calcário não mostraram efeitos sig
ru1icativos em relação ao tratamento 
completo. 
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Quadro 3 - Efei t o do enxofre, calagem e mic ronutrientes sobreo desenvolvimen-
da ci r cunferência do tronco das ser ingueiras (em ) a di ferentes ida de s . to 

Anos 
Tratamentos 

19 29 39 49 59 69 

Testemunha 3 ,90 7,07 8 . 17 10 .57 12 ,30 5 ,60 

NzP: K2· S 5 ,90 11 , ao 15 , 27 20 ,03 24,43 32 ,90 

N2P;,K2 • micro 6 ,97 12,73 17,37 23,0 24 ,40 31 .17 

N: P, K2 • S + mic ro 5 ,67 12,SO 16 ,83 20,53 22 . 90 30 ,60 

N.> P2K2 + 5. mic r o - ca I 5 ,87 9,90 3 ,57 7 ,67 21. 70 30 ,93 

0:15 Tukey S', 1 , 98 3 , 73 5. 65 5 ,20 S, 37 6,44 

0"'5 Tukey 1', 2 , 68 5 ,OS 7 ,65 7 ,04 7, 27 8,7 1 

C. V. - 12 ,00 12 .00 14,00 10 ,00 9, 00 8 ,00 
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Cenlro de P.squiStls do Cacau. Ilhéus. Boh;". Brasil 

lhe floral biology of cacao: 2. Observations on foraging 
activity of Forcipomyia midgesl 

Saulo de J. Soria1 and R. Keith ehapman3 

Abstract 

The daily panern of foraging activi ty of midgcs under fie ld conditiom was de tennincd and 
Iheir aClivity as related to cnvironmenlal condi tions was in lerpreled. Foraging was assesscd by 
observing lhe midgcs in the nowers in succes5ive 2·hour pcriods of lhe day and nighl. Tcmpera
ture and o lher meteorological vasiablcs wcre measured by a Fuess hygrothennograph and othcr 
standast meteoro logical equipment. Day Icngth was dcterm ined by consulting standasd mCle
orological lables. The limes of fo raging activily wcrc found to coincide with thosc preceding and 
following sunrisc and sunscl. Thcrcfore , day length seemed lo have an important role in tr iggering 
the inilial activily and it s decline under field conditions. On lhe other hand, whcn air tempera
tures rose, foraging aClivily dccliMd and night ac tivity to the upper canopy seemed lo bc 
encouragcd. Thus, activity habits were considcrcd to bc diurna!. Thc midges rested during the 
nighl. n,e resu lts also indica led that Forcipomyil1 midges were considerably morc prevalcnt 
undcr decply shadcd condi lio ns on calm . sunny mornings (7 :00 - 9:00 h, 22 0C). Thcy wcre 
Icss activc du ring lhe brccziesl (3.5 or mOrc km/h) and hollesl (29 0C) houlS of lhe day from 
1i :00 to 17 :00 h. and although fc", midges "'crc coUcclcd ai nighl (19:00 to 21 :00 h), they ",ere 
ncver obscrved 10 pollina tc no",ers afler dask. 

Key words: Theobro11llJ cocoO. Forclpomy io. Ooral biology. fo r.ging aClivity 
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A biologia floral do çacaueiro: 2. Observações sobre a atividade 
explorat6ria das mosquinhas Forcipomyia 

Resumo 

Foi determinado o modelo diário de atividade fonageadora das mosquinhas de campo 
bem como feita a interpretação da sua atividade, relacionando-a com as condições ambientais. O 
método de avaliação da atividade fonageadora foi através da observação visual das mosquinhas 
nas flores , em períodos sucessivos de 2 horas do dia e da noite. O método para medir a tempera
tura e outros parâmetros meteorológicos foi através do uso de um higrotermógrafo FUESS e ou
tros equipamentos meteorológicos padronizados. O comprimento do dia foi determinado consul
tando tabelas meteorológicas padronizadas. Os resultados demonstraram uma coincidêncil entre 
as ocorrências de atividade exploratória e os horários que precedem e se seguem ao nascer e pôr
do-sol. O comprimento do dia, conseqüentemente , parecer desempenhar importante papel no 
desencadear do início e fun da atividade em condições de campo. Por outro lado, quando as 
temperaturas do ar se elevam, a atividade fonageadora decresée e a atividade de vôo até o estrato 
da copa superior parece ser estimulada. Os hábitos de atividade foram, conseqüentemente, con
sideradosdiurnos. As mosquinhas repousam durante a noite . Os resultados indicaram também 
que as mosquinhas Forclpomyia foram mais freqUentes em condições de plantações sombrea
das durante as manhãs ensolaradas e calmas (7:00 -9:00 h, 22 OC). As mosquinhas foram me
nos ativas durante as horas mais ventiladas (com brisas de 3,5 ou mais quilômetros por hora) e 
mais quentes (29 OC) do dia (das II :00 até as 17 :00 h). Apesar de poucas mosquinhas terem 
sido coletadas durante a noite (19:00 às 21:00 h), elas nunca foram observadas polinizando 
flores depois do pôr-do-sol. 

Pa/avrtls-chave: Theobroma caCQo. Forclpomyla, biologia floral , atividade fonageadora 

I ntroduction 

Foraging is defmed in this paper as 
the habit of the insect to visit flowers 
looking for food and seent, and in cacao 
it a!so includes the habit of the Forei
pomyio midges to enter the flowers and 
perform activities that result in poUi
nation. Information on poUination 
activities of these midges has been 
obtained through field observations of 
severa! persons working in different 
cacao producing regions. BiIles (1941) 
was the first to deseribe pollinating 
activity of Forcipomyio midges in cacao 
flowers in plantations during the early 
hours in the morning. Later severa! other 
researchers, such as Posnette (1944, 
1950), Hemandez (1965) and Entwistle 
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(1973) were able to observe poUination 
activities within the cacao flowers. PoUi
nation activity was frequently mentioned 
as associated with flight. However, it is 
difficult from the reports in the \itera
ture to separa te poUination from flight 
activities. 

The objectives of the work were: to 
determine the daily pattem of foraging 
activity of midges under field contlitions, 
to interpret the results in terms of the 
biologica! significance of" this behaviora! 
pattem in relation to pollination and to 
relate foraging activity to environrnental 
conditions. 

Material and Methods 

Daily activity of pollinator midges 
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was sludied by observing midges in 
samplesofabout 1000 flowers in suco 
cessive 2·hour periods of the day and 
parI of the night. A schedule prepared 
for sampling included lhe 15- 17 and 
19- 21 hour periods. 

In order lo obtain infonnation on 
the length of time midges spend in lhe 
cacao flowers to achieve pollination. a 
sampling was carried out in lhe 7- 9 
hour period for six days during October 
and November. 1966. A total of 17 
midges were carefully observed until 
they left the flower. 

Some midges were colle.cted during 
the course of the study by enclosing the 
flower with the midge within a via!. 
Identification of lhe midges was made 
by Dr. L.G. Saunders of the Department 
of Biology. University of Saskatchewan. 
Saskatoon, Canada. Observations were 
carried out in a shaded cacao plantation 
caIled PejivaIlal of the lnter·American 
Inslitute of Agricultural Sciences of the 
Organization of the American States. 
Turrialba. Costa Rica, in 1964-1970. 

Temperature was registered using a 
German·made FUESS hygrotermograph , 
located in the cacao plantation. Day 
length was determined through direct 
systemalic mereorological observations 
and was confirmed by standard mete· 
orological tables such as the Directory 
of Air Routes of rtlC Ministry of Avia· 
tion (Brazil , Ministério da Aeronautica 
1968). Observations on brightriess of 
day light . degree of shade and occur· 
rcnce of rainfall during the preceding 
night were recorded at the collection 
location of each midge . Lighl intensity 
readings were taken at lhe exact loca· 

tion where each midgc was captured by 
averaging the four values obtained by 
directing a Weston light meter in a ho· 
rizontal position in the four cardinal 
directions. Even on the brightest days 
the shade is dcep in a cacao plantation 
because of the canopy of the cacao 
trees themselves . Wind conditions were 
rccorded twice during each day of sam· 
pling at Pejivallal. The first reading was 
taken at 7:30 h and thesecond at 9:30h. 

Results and Discussion 

Midges were more frequent in the 
flowers from 6:00 to 9:00 h with a rate 
of collection of three midges per hour 
(Figure I ; Table I). Fewer midges were 
observed at 10:00 through 14:00 h. with 
a rate 'of collection of 1.5 midges per 
hour. A slight increase in frequency of 
midges (two midges/hour) was observed 
during the 15 :00- 17:00 h período Subse· 
quently, the rate of collection decreased 
to one midge/ hour or less until the next 
day . Forcipomyia midges were found 
resting on the flowers at night bu t no 
pollination activity was observed. 

Results (Figure I) indicated also that 
temperature initiated the diurnal increase 
at 5:00 h. Midges, however, were prac· 
tically absent fram the flowers at noon 
when air temperatures reached their 
daily peak (29 CC). F requency of midges 
in the flowcrs declined after 16 h until 
almost complete cessation after 22 h 
when air temperatures retumed to their 
lowest leveis ( 18 oC). The two diurnal 
peaks of activity did not match with 
the curve of temperature . Temperature. 
consequently , was not sufficient to 
explain the foraging activity pattern in 
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ali details. A more satisfaclory explana· 
tion was dctermined when the activily 
pattern was compared with lhe times of 
sunrise and sunset. 

Numerical values plotted in Figure I 
refer to lhe occurrence of Forcipomyia 
(Euprojoannisia) sp. Olher species sue h 
as F. (Thyridomyia) sp ., F. (Warmkea) 
sp., F. (Foreipomyia) sp. I e F. (Farei
pomyia) sp. 2 showed similar patterns 
of foraging activity . Wea Iher conditions 
registered during the observational pc
riod (Table 2) indicatcd Ihat aClivity 
was more easily observed in the shaded 
portions of the plantation on brigh I 
mornings independent of lhe occurrence 
of rainfall during the preceding night. 
The average value of sunlight at the 
exact site of lhe colJection was 12 foot
candles, but varied widely between a 
minimum of 4 and maximum of 34. 
Similar values were registered of other 
species (Table 2). Comparative efficien
cy of polJination related to shade and 
other ecological conditions was dis' 
cussed in olher papers (Soria, 1970) . 
Spccies such as F. ( WarmkeaJ sp. was 
observcd to be restricted to the Pacific 
Coast of Guatemala. 

Thc average time expended by a 
midge in and on a flower was 21 mino 
utes, with a range of 5 to 45 minutes. 
The time a midge spent in a flower 
usuaUy was prolonged because of alter
nate feeding and resting activities. Typi· 
cal Forcipomy ia polJination was seldom 
observed when the midge visited a flow
er for less Ihan 10 minutes. UsuaIJy the 
longer the period inside, the more effi· 
cient was lhe polJination. There were 
cases when midges abandoned lhe flow-

er a few seconds after probing, but these 
cases were not taken into account in this 
survey. As only abou t one half of lhe 
total length of the colored staminodes 
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and the guide lines in the petals which 
are preferred by the midges is visible 
externally on the flower , the chance of 
discovering a midge effecting pollination 
is reduced to half when observations are 
made in the field, compared to that 
when the flowers are examined in the 
laboratory . 

The results of midge activity when 
compared with meteorological observa
tions indicated that the Foreipomyio 
midges were generally more active on 
bright and sunny as opposed to c10udy 
days, but they preferred to be in the 
deepest shade within the plantation 
(Table 2). With regard (o species com
position on the complex of midges found 
effecting pollination the species Forei
pomyio Euprojoannisio were the most 
frequent and the most effective in terms 
of performance of pollination . 

Rainfall during the night preceding 
the colleetion had no apparent cffeet on 
the activity of the Foreipomyio midges 
(Table 2). Although variations were 
observed between the various groups, 
considerable numbers of each type of 
midge were present following both wet 
and dry conditions indicating that pre
cipitation had relatively little effeet on 
midge aetivity. A1so, relative humidity 
did not appear to be direet1y eorrelated 
with midge appearance and pol1ination 
aetivity. In general , Foreipomyio midges 

were collected under calm conditions. 

The weather conditions recorded 
during the 2 month period of study (Ta
ble 1) formed a rather consistent daily 
pattern of clear mornings with some 
cloudiness in the afternoons, and usually 
showers of short duration during the 
night. The sky was clear, the tempera
ture averaged 22 OC and there was no 
wind when most of the pollination 
activity was evident (7- 9 AM). On 
the other hand , when temperatures 
reached 27-29 OC and the wind was 
strongest there was less activity (11 - 15) 
(Figure 1). 

Midges were sometimes found active 
under unusual environrnental circum
stanees. Midges were observed clinging 
to the starninodes whUe winds of over 
3.5 km/h were shaldng the flowers. TIJere 
were other times when midges eould be 
observed under bright open day condi
tions in contradiction to their usual 
preferred conditions of deep shade, 
mentioned prcvious1y. 

Conclusions 

Foraging activity of Forcipomyio spp. 
midges indieate that they are diurnal . 
The most intense foraging activity occurs 
at suruise and sunset. Day length seems 
to be a factor associated with foraging 
aetivity under field conditions. 
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CenTrO de PesquiSlls do CaCQu. flhéu s. Bahia. Brasil 

Biologia do besouro do cacau Steirastoma breve (Sulzerl. 
(Coleoptera, Cerambicidae) 

Antonio Carlos de B. Mendes l e João de Jesus da S. Garcia I 

Resumo 

Steirastomo br(!lle consti tui uma das praga de maior expressão econômica para a lavoura ca· 
caueira da Amazônia brasileira , notadamente nO Estado de Rondônia. A fim de se obterem da· 
dos suplem'entares para o controle do inseto, propôs· se . com o presente trabalho estudar diver· 
sos parâmetros de sua biologia em condições de laboratório. Para alimentação das larvas e dos 
adultos. foram fornecidas dieta artificial c mudas de cacaueiro, respectivamente. determinando· 
se os seguintes parâmetros: períOdo de duração e viabilidade das fases de larva e pupa, longevida' 
de dos adultos, períodos de pré-oviposição e oviposição, incubação, viabilidade e número de ovos 
por fêmea. A emergênCia dos adultos, a alimentação, o acasalamento e a postura ocorreram duo 
rante o dia. O períOdO de pré-oviposição foi, em média, de 22,86 • 4,47 dias. A alta viabilidade 
dos estágios de larva (81,75%) e de pupa (93 .57%), bem como a obtenção de pupas e adultos 
normais, indicaram que a dieta utilizada pelas larvas foi nutricionalmente adequada. O ciclo de 
vida de ovo até a morte do adulto apresentou uma duração média de 104,66 dias para os machos 
c 138,79 dias para as fêmeas. 

Palavras· chave: T7.eobroma caCQo. Steirastoma breve, biologia 

Biology of the cacao beetle, Steirastoma breve (Sulzer) 
(Coleoptera, Cerambycidae) 

Abstract 
Steirastomo breve is one of the major pest of great economic impaet in the cacaO plantations 

of Brasilian Amazonia especia1ly in the State of Rondônia. As supplementary data for effective 
control, various parameters of lhe biology of th e pest were studied under laboratory conditions. 
.Larvae and adults of the pest were reared respectively on artificial diet and cacao seedlings. The 
foUowing parameters were determined: duration and viability of the larva and pupa phases; lon· 
gevity of adults ; periods of pre-oviposition and oviposition, irlcubation, viability and number of 

• CEPLAC. De(XIrt4menIO Especúz/ d4 Amozónúz. Coordell4dorill de PesquisD., D/vÚlio de EnIO' 
m%gia, Caixa Po.t4/1801, 66.000, Beltm, Par6, Bra.iL 
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eggs per female. The emergence of adults, fceding, coupling and Iaying of eggs occurred during 
lhe day. Pre-oviposilion averagcd 22.86 t 4.47 days. Thc high viabilily ofthe larva (81.75%)and 
pupa (93.57%) stagcs as wcll as lhe emergencc of normal adults indicalcd Ihal lhe artificial diel 
was adequal •. ThO' life..:ycle f TOm egg 10 dealh of an adult male and female was an average of 
l04.6~ and 138.79 days, respeclivelly. 

Key-words: 1heobroma cacao. Ste/rastoma breve. biology 

Introdução 

Steirastoma breve (Sulzer) é conside· 
rado uma das mais sérias pragas do cacau
eiro em alguns países produtores da re
gião Neotrópica, como Equador (Fowler 
e Lopes, 1949), Trinidad (Fennah,1954), 
Suriname (Ointher, 1960) e Venezuela 
(Sanches e Capriles de Reyes, 1979). 
No Brasil, embora seja conhecida sua 
ocorrência em plantas silvestres e ca
caueiros deflrlhados ou mortos (Bondar, 
1939; Silva, 1944; Costa Lima , 1953 ; 
Araújo e Silva et ai , 1968), só recente
mente é que foi constatada atacando ca
caueiros vigorosos no país, após as ob
servações de Bovi, Coral e Parra (1977), 
em São Paulo, e Mendes, Garcia e Rosá
rio (1979), em Rondônia . 

As larvas de S. breve iniciam o seu 
processo de alimen tação no câmbio da 
planta, abrindo galerias em espiral. Pos
teriormente, penetram no lenho , poden
do resultar na morte dos ramos ou ca
caueiro jovem. Em plantas com 1 a 2 
anos de idade, é bastante comum o ata
que no coleto e na região de bifurcação 
dos ramos principais. Os adultos alimen
tam-se do córtex da planta, possibilitan
do a entrada de agentes patogênicos. 

Atualmente, os prejuízos causados 
por este inseto têm aumentado consi
deravelmente em alguns pólos cacauei
ros da Amazônia, notadamente na re
gião de Ariquemes, Rondônia, onde têm 
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sido constatados níveis de infestações 
de até 47,5% (Mendes e Garcia, 1980). 
Esses prejuízos são decorrentes da ine
ficácia de controle , tendo em vista, 
principalmente , a falta de conhecimen
tos sobre a biologia da praga; aliás, os 
estudos .nessa área são praticamen te ine
xistentes, exceto as observações de 
Guppy (1911), em Trinidad. Por este 
motivo, desenvolveu-se a presente pes
quisa, visando determinar os diversos 
parâmetros biológicos do inseto , de mo
do a possibilitar um controle mais efi
caz, bem como verificar a viabilidade 
de sua criação em dieta artificial. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no laborató
rio de entomologia da CEPLAC/DEPEA! 
COPES, ã temperatura ambiente 25 ± 
2 OC e umidade relativa de 70 ± 10%. 

Foram confinados 15 casais separa
damente em gaiolas teladas de 50 x 50 x 
50 cm, contendo, em seu interior, mu
das de cacaueiros hlbridos como subs
trato para oviposição e alimentação_ Es
ses insetos foram obtidos a partir de lar
vas coletadas em campo. Diariamente, 
as gaiolas foram expostas aos raios sola
res por um período de 5 horas, para 
propiciar uma maior atividade do inse
to, bem como substituiu-se o substrato 
em seu interior para que se tivesse cer
teza de que as posturas foram da mesma 
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data e para o fornecimento abundante 
de alimentos aos adultos. 

Desse modo, foi possível determinar, 
a través de observações diárias, a época 
do acasalamento , os períodos de pré
oviposição, o total de ovos por fêmea e 
a longevidade dos adultos. 

Constatada a postura, através da des
corticação das mudas, os ovos foram re· 
tirados com o auxl1io de um pincel nO O 
c acondicionado em ambiente escuro no 
interior de placas de Petri forradas com 
papel umedecido com água destilada. 

As larvas recém-ecJodidas foram ino· 
culadas individualmente em tubos de 
criação de fundo chato, previamente es
terilizados, com 8 ,50 em de compri
mento por 2 ,30 em de diâmetro, con
tendo, em 50% de seu volume , dieta ar
tificial de Hensley e Hammond ( 1968), 
usada para a criação de Diatraea saccha
ralis (F.). Subseqüentemente , vedavam
se os tubos com chumaços esterilizados 
de algodãQ cardado e acondicionavam-se 
os mesmos em prateleiras portáteis com 
divisQes inclinadas. Sempre que necessá
rio , transferiam-se as larvas para outros 
tubos contendo dieta , a fun de propiciar 
alimentação constante e de boa qualida
de . Ao constatar-se a pupação , as pupas 
foram transferidas individualmente para 
placas de Petri contendo chumaços de 
algodão umedecidos em água destilada. 

Nesta fase de pesquisa , detennina
ram-se a duração dos estágios e as viabi
lidades larval e pupal. 

Re .. ltados e Discussão 

Fase adulta 

Distinção dos sexos. Embora Guppy 

( 1911) considere, na distinção dos sexos 
de S. breve, o tamanho das antenas, que, 
nos machos, são mais longas, ultrapas
sando o ápice dos élitros, bem como o 
primeiro par de pernas, que, nestes, são 
mais desenvolvidos e com os tarsos mais 
densamente cobertos de pêlos(Figura 1), 
constatou-se que as características do 
último uroesternito dão maior segurança 
para a diferenciação sexual . Na fêmea , 
este urômero é mais longo, com a pre
sença de um sulco mediano (Figura 2). 

Per(odo de pré-oviposição. De acordo 
com o Quadro I , o período dc pré-ovi
posição, foi , em média, de 22,8 ± 4 ,47 
dias com uma amplitude de 14 a 34 
dias . Do ponto de vista prático , esse lon
go período sugere que a utilização de 
armadilhas para captura de adultos, po
deria ser uma alternativa no controle 
do inseto. 

Oviposição_ Trancorrido o período 
de pré-oviposição , as fêmeas iniciaram 
a postura dos ovos sob o córtex das mu
das, através de incisões previamente 
abertas com as mandíbulas (Figura 3). 
Constatou-se uma preferência pela ovi
posição na região do coleto, local em 
que o caulículo apresentava maior diâ
metro. A maior atividade dos adultos 
foi observada quando os mesmos foram 
expostos aos raios solares. O aumento 
de atividade provavelmente ocorreu 
devido à maior disponibilidade de ali
mento no córtex das mudas, principal
mente carboidratos solúveis, que ocor
rem em altas concentrações em condi
ções de máxima fotossíntese , uma vez 
que, de acordo com Fennah (1954), 
esse inseto é incapaz de assimilar carboi
dratos insolúveis. 

Revista Tli eo broma 14(1). 1984 
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Figura I - Macho e fêmea de S. breve ex ibindo o dimorfismo sexual nas an lenas e nos lar50s 
do primeiro par de pernas. 

o número de posturas, total de ovos 
por fêmea e o número de ovos/postu
ra/ fêmea , acham-se condensados no 
Quadro I. 

A oviposição ocorreu sempre durante 
o dia, sendo a distribuição dos ovos alea
tória, o que coincide com as observações 
de Guppy (1911), quando constatou 
que as fêmeas apresentam pausas de vá
rios dias entre uma postura e outra. 

O número médio de ovos por postura 
foi de 4,50 ± 0,92, sendo que cada fêmea 
ovopositou em média 80,33 ± 25.23 
ovos, com um intervalo de variação de 
21 a 180 ovos, durante todo o seu ciclo 

R evista Theobroma 14(1). 1984 

de vida. Estes resultados diferem daque
les encontrados por Guppy (1911) , o 
qual verificou que , na estação úmida, 
as fêmeas depositaram de um a dois 
ovos por postura e, na seca, uma média 
de até oito ovos. Em suas pesquisas, não 
foi possível estimar com precisão o nú
mero médio de ovos por fêmea , embora 
tenha constatado um máximo de 170 
ovos por fêmea, durante 62 dias. 

Longevidade_ As fêmeas de S. breve 
viveram cerca de duas vezes mais que os 
machos, sendo registrada para estes, 
uma longevidade média de 35 ,00 ± 5,97 
dias, enquan to que, para as fêmeas, uma 



Biologia d~ SteiJastoma breve 65 

I "'"' 

11 

111 

IV 

v 

.... ,~ - , 
.~ 

\;" . . ... - -: ....... , -

.> 
~... ... ' . . 

~ - ;;:. 
~- ' . ", . -

..... .. ... 
~ '. '-~' i' • - . ' 

Figura 2 - Diferenciação dos !Cxos de S. breve, ba!Cado nOs caracteres do último urostergito. 

média de 69,13 ± 10,46 dias (Quadro 
1). Os dados obtidos no presente traba
lho discordam dos de Guppy(l911), que 
registrou uma longevidade de 90 dias 
para os adultos, sem mencionar o sexo. 

Razão teXual. A razão sexual obser
vada foi de 0,52, o que demonstrou uma 
relação de 1 d : 19, a mesma encontrada 
por Guppy (1911). 

Fase de ovo 
Os ovos foram depositados isolada

mente ou em grupos de até 15, por pos
tura. Grupos de ovos de várias posturas, 
apresentaram um período de incubação 
de 3 e 7 dias e, em média, 4,22 ± 0,28 
dias (Quadro 2), concordando com 
Guppy (1911), que encontrou um pe
ríodo situado entre os limites de 4 e 5 
dias. 

Fue de larva 
A duração da fase larval foi de 54,97 

± 2,38 dias, com intervalo de variação 
de 40 a 110 dias (Quadro 2), discordan
do dos resultados de Guppy (1911), que 
assinalou um período larval variando de 
60 a 165 dias. Essa diferença é provavel
mente devida ao tipo de alimento pro
porcionàdo às larvas, uma vez que Guppy 
(1911) utilizou ramos de cacaueiro e de 
Pachila aquatica e, na presente pesqui
sa, o alimento foi mais completo, haja 
vista a dieta possuir todos os nutrien
tes necessários ao desenvolvimento das 
larvas, daí, talvez, o encurtamento do 
ciclo. A viabilidade larval observada 
(81,75%) pode ser uma indicação dadie
ta estar nutricionalmente adequada. 

Fase de pupa 
A duração do estágio pupal foi de 

10,47 ± 0,44 dias, com amplitude de 5 
a 14 dias (Quadro 2), estando próximo 
aos resultados de Guppy (1911), que 
observou um período de 8 a 12 dias. 
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Figura 3 - Postura de S. breve sob o córtex 
do cacaueiro. 

Observou-se que os adultos emergem 
durante o dia, permanecendo em repou
so por cerca de 24 horas, após o qual 
iniciam a atividade de alimentação. 

Ciclo biológico 

De acordo com a longevidade do adul· 
to (Quadro I) e o período de desenvol
vimento das formas imaturas(Quadro 2), 
o ciclo biológico de ovo até a morte do 
adulto foi em média, del04,66 dias para 
os machos e 138,79 dias para as fêmeas, 
com variações de 68,00 a 189,00 dias e 
93,00 a 238,00 dias, respectivamente. 

NIl mero de gerações 
Nas condições em que se desenvol

veu a pesquisa , o ciclo de ovo a ovo 
variou de 62 a 165 dias , com uma mé
dia 92 dias, o que equivale à existência 
de duas a seis e em média quatro gera
ções anuais da praga. Todavia, no habi
tat natural , a disponibilidade e qualida
de do alimento , bem como fatores abió-
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Quadro 2 - Viabilidade 
criados em labora tóri o . 

e perlodo de 

NQ de i ndiv l- Vi abil i -Es tágios duos obse r va - dade (%) dos 

Ovo 1. 205 80 , 09 

Lar va 520 81 , 75 

Pupa 41 8 93 , 57 

ticos, certamente influenciam o núme· 
ro anual de gerações. 

Embora existam, em Rondônia, hos· 
pedeiros nativos de S. breve (Garcia e 
Mendes, 1981), seus diferentes estágios 

duração dos estágios ima turos de S . ol'eve , 

Periodo de duração (d ias) 

I~i nimo Má . imo Médi o CV 1 

3 7 4, 22=0 , 28 Z3 , 10 

40 110 54,97~ , 38 25 , 23 

5 4 10 ,4 7':0, 44 20 , 73 

de desenvolvimen to são encontrados 
durante todo o ano em cacaueiros, ha
vendo, portanto, superposição de gera
ções nas lavou ras. Contudo, existem va
riações populacionais defmidas. 
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Controle qu(mico de Steirastoma breve (Sulzer) (Coleoptera, 
Cerambycidae), broca do caule do cacaueiro na Amazônia Brasileira 

João de Jesus da Silva GarcNz! e Antonio Carlos de B. Mendes! 

Resumo 

Reduzindo-se o número de aplicações e ajustando-sc as dosagens de alguns inseticidas já testa· 
dos anteriormente, procurou·se selecionar aqueles de melhor eficácia no controle de Steirrmoma 
breve. Os inoeticidas utilizados, bem oomo as dosagens empregadas foram: endosulfan 35% -
350 g i.a./ha; endrin 20% - 200 g La./ha; triazophos 50% - 500 g i.a./ha; cartap 50% - 375 g 
La./ha e aldrin 40% - 350 g i.a-lha . Não houve diferença signifICativa entre os inseticidas testa· 
dos; todavia, endosulfan e endrin se diferenciaram estatisticamente da testemunha, apresentando 
eficácias de 90.86,7%, respectivamente. 

Pal4vra9-chave: Theobroma cacao, Steirastoma breve, controle qu{mico 

Chemical control of Steirastoma breve (Sulzer) (Coleoptera, Cerambycid88), 
trunk-borer of cacao tree in the Brazilian Arnazonia 

Abstract 

Th. effieiency of different insecticides with reduccd applications and Ieduced dOJqes was 
detclmined in the contlol of cacao boler Steirastoma breve. Th. inseeticides and dosages (ai) 
were endosulfan 35% - 350 g/ha; endrin 20% 200 g/ha; triazophos 50% - 500 g/ha; cartap 50% 
- 375 g/ha and aldrin 40% - 350 g/ha. There was no 5tatisticaJ diffelenee among insecticides 
tested, howeveI endosulfan and endrin werc more dfective than the control showing an emeieney 
of 90 and 86.7% re!peetively. 

Key words: 17teobroma cacao, Steirastoma breve, ehemical control 

I CEPLAC - Departamento Especial da Amazônia, Coordenadoril1 de PesquiStls, Divisõo de Ento· 
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Introdução 

Steirastoma breve (Sulzer) destaca-se 
como uma das pragas de maior importân
cia econômica para a cacauicultura de al
guns países das Américas do Sul e Central 
(Rorer, 1918; Fowler e López, 1949; 
Fennah, 1954; Dinther, 1960; Sanches e 
Capriles de Reyes, 1979). 

Embora a ocorrência da espécie no 
Brasil já fosse conhecida em plantas silo 
vestres e cacaueiros defInhados ou mQr
tos (Bondar, 1939; Silva, 1944; Costa li
ma, 1953; Araújo e Silva et al , 1968), só 
recentemente é que tem sido citado em 
associação com cacaueiros vigorosos (Bo· 
vi, Coral e Parra, 1977) ou mesmo como 
praga, conforme registro de Mendes, Gar· 
cia e Rosário (1979), na Amazônia, onde 
os índices de ocorrência têm atingido 
47 ,5% e média na ordem de 30,3%. 

Os maiores danos são causados pelas 
larvas que, ao eclodirem, após a postura 
do .adulto no câmbio da planta, iniciam 
a sua alimentação, abrindo galerias em 
espiral, até atingir o lenho, onde empu
pam. Em decorrência do ataque, as plan
tas apresentam má formação dos ramos 
ou, às vezes, morrem, quando aneladas. 
Os adultos alimentam-se de pedaços de 
ramos tenros e do córtex, podendo cau
sar a morte de plan tas jovens. 

O controle da praga toma-se difícil 
devido ao hábito larval e à própria estru
fura esclerotizada do exoesqueleto do 
adulto. No Suriname, foram obtidos bons 
resultados mediante pulverizações de uma 
emulsão de DDT a O ,5% e 0,6 litros de 
óleo de linhaça como aderente. Resul
tados similares foram conseguidos pin
celando-se o tronco e ramos com urna 
emulsão de die1drin a 1 % (Dinther, 1960). 

Revista Theobroma 14(11. J 984 

Na Venezuela, Sanches e Ca priles de 
Reyes (1979) recomendaram como con
trole preventivo o pincelamento do tron
co com as seguintes misturas: 1 litro de 
aldrin ou endrin + 40 kg de cal, diluídos 
em 60 litros de água ou 200 ml de endrin 
~ 500 g de cupravit + 1 litro de pintura 
de "caucho" + 4 litros de água. Os mes
mos autores acrescentaram ainda que 
bons resultados têm sido conseguidos 
no controle de adultos através da pulve
rização de 150 ml de aldrin dirigidos ao 
tronco e ramos dos cacaueiros. 

Mendes, Garcia e Rosário (1979) re
comendaram, além do controle cultural, 
pincelamento do tronco e ramos com 
uma suspensão de aldrin 40% e pulveri
zações com orthene 75 na base de 150 
gllOO litros de água. 

Garcia e Mendes (1982) realizaram 
dois ensaios com vários inseticidas e três 
aplicações em intervalos de 30 dias. Fo
ram obtidos bons resultados com O pin
celamen to do tronco com pasta de aldrin , 
pulverização de acetato mais pasta de al
drin, além de pulverizações simples com 
ai drin , cartap, endrin e endosulfan. Uti
lizando-se dos inseticidas de melhor efIcá
cia nestes dois ensaios, efetuou-se a pre
sente pesquisa, visando·se diminuir os cus
tos de controle , reduzindo-se o número 
de aplicações e ajustando-se algumas do
sagens. Optou-se pela eliminação dos tra
tamentos com pasta de aldrin pelo alto 
custo operacional do pincelamento. 

Materiais e Métodos 

A pesquisa foi desenvolvida em uma 
fazenda particular em Ariquemes, RO, 
utilizando-se cacaueiros híbridos de 2 
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anos de idade~ com alta infestação de 
adultos e larvas de S. breve. 

o desenho experimental foi de blocos 
ao acaso, com seis tratamentos e quatro 
repetições.. Cada parcela mediu 720 m2

, 

nas quais foram selecionados 40 cacau
eiros, eliminando-se , inicialmente, todas 
as larvas vivas dos ramos e troncos dos 
cacaueiros, com auxilio de um canivete 
comum. Os tratamentos, bem como as 
quantidades de ingrediente ativo por hec
tare , foram os seguintes: endosulfan 35% 
- 350 g La .; endrin 20% - 200 g La .; 
triazophos 50% - 500 g La. ; cartap 50% 
- 375 g La.; aldrin 40% - 350 g La .; tes
temunha. Adicionaram-se 50 ml de espa
Ihante adesivo para cada 100 litros de 
solução. 

Foram feitas duas aplicações, no inter
valo de 30 dias, a partir de 20 de junho 
de 1982, pulverizando-se somente o tron
co e os ramos dos cacaueiros acima da 
forquilha da copa com pulverizador cos
tal motorizado em média aceleração , a 
uma vazão de 250 litros da solução por 
hectare . 

As amostragens, em número de duas, 
foram feitas ;30 dias após cada aplicação, 
através da contagem e eliminação das lar
vas vivas presentes no tronco e ramos até 
40 em da forquilha . 

Os dados mensais foram tabulados 
conjuntamente e, depois de transforma
dos em v' x + 0 ,5, submetidos à análise de 
vatiância. A eficácia dos inseticidas foi 
calculada através da fórmula de Abbott , 
segundo a expressão : 

% E = testemunha - tratamento x 100 

testemunha 

Re!llltados e Discussão 

O endosulfan, com eficácia de 90%, 
apresentou melhor controle ao S. breve 
(Quadro., 1). O endrin também mostrou 
boa eficácia, confmnando, assim, as infor
mações de Sanches e Capriles de Reyes 
(1979), na Venezuela. Cartap e aldrin 
não demonstraram a mesma performance 
dos ensaios anteriores (Garcia e MendQs, 
1982). 

Submetendo-se os dados à análise 4e 
variância, nota-se (Quadro 1) que os inse
ticidas não mostraram diferença significa
tiva entre sL Entretanto , endosulfan e e~
drin foram significativamente superiores 
à testemunha, enquanto que os demais 
foram estatisticamente iguais. 

De acordo com esses resultados, con
clui-se que endosulfan e endrin possuem 
boa eficácia no controle de S. breve. 

Considerando-se ainda o aspecto toxi
cológico dos dois produtos, recomenda-se 
dar prioridade ao uso do endosulfan, por 
ser menos tóxico ao homem e animais 
domésticos. 

. Quadro I - [f icac ia (%E) de inseti 
c ldasno cont role de S. b"l'eve na regiao 
de Arlquemes, RO . 

T ra tamen tos NQ medio de larvas ' t.E vivas (V~+O,S) 

[ndosu I f ao 1 ~ 35 a 90,0 
[odrin 1,39 a 86 ,7 
Triazophos 2 , 30 ab 68 , 3 
Cartap 2 ,42 ab 61 , 7 
Al drin 2 , 70 ab 48 ,3 
Testemunha 3,83 b 

1 w-' . - he dl as segu 1da s da mesma letra não 
d!ferem estatisticamente entre si ao 
nlvel de 5', . 

6 - 2 ,40. 

CV-35,53. 
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SchizophV/lum commune como agente patogênico em sementes de 
dendê (Elaeis guineensis) na Bahia 

J.L. 1le.zerra1 e Delma P. de Oliveira I 

Resumo 

Constatou'''' ' pela primeira vez no Brasil, o fungo Schizophy llum commune, causando infec· 
ção de sementes de dcnd ê(ElDeis guineellsis' no município de Una, Bahia. 

PalaVl'as-<:have: Schizophy llum commune, Elaeis guineellSis, infeecão de semente 

Schizophyllum commune as a pathogen in oil paim (Elaeis guineensis) 
seeds in Bahia, Brazil 

Abstract 

The prese nce of Schizophyllum COmll/une is reported for lhe rirst time in BrazU, 
as the age nt causing secd inrcClion of oU paim (E/aeis guineellsis) in lhe munieipality 
of Una, B.h ia. 

Key words: Schizophy llum commune, E/aeis guineensi., seed infection 

Sementes de dendê (E/aeis guineen· 
sis L.), procedentes da Estação Experi· 
mental Lemos Maia, no município de 
Una, Bahia, apresentando perda de gero 
minação e revestidas de micélio branco, 
foram encaminhadas à Divisão de Fito· 
patologia do CEPEC , em Ilhéus, Bahia, 
para análise fitopatológica. 

As sementes foram lavadas em água 
corrente , colocadas sobre papel de fIltro 

umedecido dentro de placas de Petri 
e incubadas à temperamra ambiente 
(± 28 °C), sob luz difusa. Após 5 dias, 
desenvolveram·se sobre as sementes, ba· 
sidiocarpos típicos do fungo Schizophyl· 
lum commune Fr. (Fig. 1), cuja patoge· 
nicidade foi comprovada inoculando·se 
sementes sadias de dendê . 

A inoculação foi feita colocando·se 
em câmara úmida , sementes sadias ao la· 

I Divisõo de FI/opa/% gia, Centro de Pesquisas do Cacau, Caixa Postal 7.45600. l/abUlia, 
Bahia, Brasil. . 
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do de sementes infectadas. Após 7 dias, 
todas as sementes sadias estavam coloni
zadas pelo fungo . 

s. commune tem sido encontrado 
provocando infecção de sementes de 
dendê na C"lômbia, Malásia Peninsular , 
Sabah e Papua Nova Guiné, sendo consi
derado um fungo cosmopolita (Turner, 
1981). A infecção ocorre geralmente 
durante o armazenamento e germinação 
das sementes (Turner e Gillbanks, 1974). 

A colonização de S. commune em 
sementes de dendê deve-se quase sempre 
a resíduos de pericarpo deixados duran-

te o processo de produção, sendo que a 
colonização inicial do pericarpo é devida 
à dispersão dos basidiósporos pelo ar 
(Tumer e Buli, 1967). A transmissão do 
patógeno, de semente a semente, dá-se 
por contato . O controle preventivo da 
doença pode ser realizado eliminando-se 
sementes infectadas,quebradas ou com 
resíduos de pericarpo e baixando-se a 
umidade das sementes para ·17% do peso 
seco antes do aquecimento (Turner, 
1981). 

Esta é a primeira constatação de S. 
commune infectando sementes de dendê 
no Brasil. 

Figura 1- Sementes de dendê em diferentes estágio. de colonização pelo fungo Schizophyl
lum com mune. Una, 1983. 

Literatura Citada 

TURNER, P.D. and B ULL, RA. 1969. Diseases and disorders of lhe oil paim in Malaysia. Kuala 
Lumpur, lncorporated Sociely ofPlantcrs. 247 p. 

and GILBANKS, R.A. 1974. Oil paim cultivation and management. Kuala 
Lumpur, Incorporated Society of Pl antcrs. 672 p. 

_ ____ . 1981. Oil paim diseases and disorders. Kuala Lumpur, lncorporated Socicty 
of Planters. 280 p. 

Revista Theobroma 14(1). 1984 



POLli' ICA ED ITORIA L DA REVISTA THEOBRO IA 

São .,<110 ' para publicação trabaUlo > que se constituam em original e real contribuição 
p;lra um melhor conhecimento do tema, rela cionado s com problema, agronômicos c socio' 
ú -anô mlcos de áreas cacaueiras. Os artigo, devem ser redigidos em Português. Espanhol. Inglê, 
" u 1-ran<ô, " podem ser preparados sob a form" de artigo s cientificos . revisõe, bibliográficas de 
nalureza críllca. notas cient ificas. reco mendações de C'(l ogre,sos c t':U1a ao editor sobre trabalhos 
pub~C3dos na Revista Theobroma. 

O au lor é responsável exclu , ivo pcl" co nceitos e opmiões c mit idos no trabaUlú . mas à Comis
são de Editoração se reserva o direito de aceitar ou não O artigO rece bido , bem co mo , ubmetê-Io 
ao seu corpo de as,essore < cientiflcos. A publica,.io do , trabalhos será mais rápida se obedecida 
a, normas adotada , pela revista . definida s anualmenle e pub licada s no primeiro número do volume. 

Os artigo s devem ser , ubmet idos ao Editor , Revista Theobroma. Cenrro de Pesquisas do 
Cacau (CEPEC). Caixa Postal 7. 45 ,600 . It.buna , Bahia , Brasil. 

ED ITOR IAL POLlCY OF REVISTA THEOBRO MA 

Only p.pers conccrned with subjcct' l elated to agronomic and socio-economic problem, 
of cacao growl1l8 arca , and whieh represellt an original and significant contribu tion 10 the 
adv.ncement of knowlcdge in the subject , will be .cccpted for public:nion in Revi' I.1 Theobroma. 
~ul erial intcndcd for publication ,ho uld be writlcn in Portugue,e , Spanish. Enghsh or Freneh 
and may bc acceptcd as scicntific articles. criticai reviews, scientific notes, congress rccom· 
mendations or criticai comments on papers published in Re,ist. Theobroma. 

Autho" are exciusivcly rcsponsible for concept ' and upinio ns given in the artieles. The 
FJlto r", 1 Co mittee. however. reserves the r;ghtto aeccpt or refuse papers received for publication 
t'V Il0 "- li!!' 'lI mm ition to qualified rcviewcrs. Papers wiU be published sooner ir prepared according 
lú th.· f.' rnlJ t adopted by ReviSta Thcobroma , guidelines to whieh are publi~hed an nua Uy in 
thl" lu , t nUmbl.'f of r 3ch volume. 

~IJ nU' <Tlpr- 'lIbmmtt<d fo r publication sho uld bc dclivcred to the Edito r. Rcv;;ta Theobroma. 
Ccnth ' J,' PC"'lU I'<I' Jo C~cau (CEPEC). Caixa PO$tal 7. 45.600. It.buna. Bahia, Brazi!. 



ISSN 0370 - 7962 

CEPLAC 
Divisio d. Comunicação 


